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Voorrede
De opstelling van dit boekdeel, kort vóór de overweldiging van België door de
Duitsche troepen begonnen, was gansch afgewerkt den 11n November 1915. Eenige
maanden later, in Maart 1916, werd ik naar Duitschland weggevoerd. Doch de
bezorgdheid van mijn vrouw en van mijn vrienden waakte op mijn arbeid. Bij mijn
terugkeer, na de zegepraal, vond ik de afschriften terug, die daarvan tijdens mijn
afwezigheid gemaakt en in veiligheid gebracht waren.
Behoudens zeer zeldzame wijzigingen, genoodzaakt door het benuttigen van
werken die ik tijdens den oorlog niet kon vinden of die na 1915 verdwenen waren,
heb ik mijn tekst niet omgewerkt. Ik heb hem opzettelijk gelaten zooals ik hem eerst
geschreven had. Had ik anders gehandeld, dan had ik gevreesd dat ik mij had laten
leiden door de gebeurtenissen, voorgevallen sedert den wapenstilstand van 11
November 1918 en die zoovele Belgen ontnuchterden. Ik mag bevestigen, dat ik,
onder het opstellen, mijn best deed om mij vrij te maken van elk anderen hartstocht,
dan dien der waarheid. De laster welk de vijand toen over ons volk stortte, maakte
mij dezelve heerlijker en duurbaarder. Zij vermengde zich in mijn geest en in mijn
eerbied met het recht en de billijkheid, die onze zaak edeler maakten. In die groote
gevangenis, welke Gent onder het Duitsche juk geworden was, heb ik mij in mijn
werkkamer afgezonderd; ik heb vertrouwelijk met het verledene geleefd; sine ira et
studio, zonder gramschap en zonder vooringenomenheid heb ik willen schrijven en
meen ik geschreven te hebben.
Het onderwerp, dat ik behandelen moest, was het ondankbaarste deel onzer
geschiedenis. Van den vrede van Munster tot het einde van het Oostenrijksch stelsel
was België schier zonder ophouden de verschoppeling van Europa. Door de oorlogen
verwoest, door de veroveringen van Lodewijk XIV ver-
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brokkeld, wordt het bovendien ten onder gebracht door de onverbiddelijke sluiting
van de Schelde, en, slachtoffer van de zwakheid van vorsten die zich om zijn lot niet
gelegen laten, wordt het vernederd of liever onteerd door het afschuwelijk
Barrière-tractaat. Edoch, te midden van zoovele rampen en zooveel vernedering,
geeft het zich niet aan wanhoop over; niets is treffender om zien, zoodra de
internationale conflicten waaronder het lijdt, eenige verpoozing nemen, hoe het zijn
wonden verbindt en weder aan den arbeid gaat. Zijn opbeuring, gedurende de tweede
helft der XVIIIe eeuw is, inderdaad, een echt roerende bevestiging van het optimisme
en van de wilskracht zijner bevolking. Het werd dood gewaand: het herleeft.
Verwonderlijker nog dan zijn economische wedergeboorte, is zijn nationale
wedergeboorte. Ten einde het te verlammen, hadden de mogendheden zorg gehad,
aan zijn provinciën een particularisme te waarborgen, dat haar van elkander
afzonderde en haar derhalve tot alle gemeenschappelijke werking onbekwaam maakte.
Doch, in haar eeuwenoude vrijheden bedreigd door het ‘verlicht despotisme’ van
Josef II, vereènigen zij haar krachten en, allen te zamen, verheffen zij zich in een
zelfde krachtsinspanning tegen Oostenrijk, als zij zich in de XVIe eeuw tegen Spanje
verhieven. Dat geeft aan de Brabantsche Omwenteling, niettegenstaande haar
menigvuldige zwakheden, haar historische beteekenis. Door dezelve worden de
Oostenrijksche Nederlanden herschapen in België. Het is aan haar, dat wij de kleuren
te danken hebben, die wapperden op de vestingen van Luik en aan de loopgraven
van de IJzer.
Mijn verhaal eindigt op het oogenblik dat, ten onzent als in heel Europa, het Oude
Stelsel den val nabij is, onder het gebeuk der Fransche Omwenteling. Mijn laatste
volzin kondigt de nadering van Dumouriez aan. Het oude België verdwijnt: de
toekomst opent zich op het hedendaagsch België.
Allerhande omstandigheden vertraagden, veel meer dan ik voorzien had, de
verschijning van dit boekdeel. Ik ben de talrijke lezers, die herhaaldelijk den wensch
uitdrukten, het te bezitten, ten zeerste erkentelijk. Ik betreur, dat ik niet over de
noodige kalmte beschikte tot het verbeteren der proef. Het is een reden te meer, om
gansch mijn dankbaarheid uit te
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drukken aan mijn ouden vriend, den heer Paul Thomas, welke ze, deze reis nog,
geliefde te lezen en mij nuttige verbeteringen aangewezen heeft.
Wellicht zal het mij toegelaten wezen te bekennen, dat de voldoening die ik
ondervond, omdat ik mij niet bedroog omtrent de beteekenis onzer geschiedenis, mij
ondersteunde gedurende de lange, bange maanden, dat ik alleen met mijn arbeid
leefde. Met welke kracht en met welke pracht bevestigde die Belgische natie, wier
wording ik had trachten te beschrijven van uit de hooge middeleeuwen, zich niet
voor het aanschijn der wereld! Wie zou weigeren, in de eenparigheid van haar
wederstand tegen den overweldiger, het grootsch en onwraakbaar bewijs te zien van
de eeuwenoude gemeenschap en voortduring van haar maatschappelijk leven en van
haar beschaving?
De vijand voelde zulks beter dan iemand; doch hij had er al te veel belang bij, de
klaarblijkelijkheid te loochenen, om dezelve niet met verbittering te bejegenen. Om
zijn tekortkomingen tegenover dezelve te verbloemen en de politiek van ontbinding
te rechtvaardigen, welke hij besloten had haar op te leggen, moest hij veinzen dat
hij in haar niets zag dan een land zonder verleden, zonder traditie, dan een ongerijmde
en onnatuurlijke schepping van de diplomaten van 1830, dan een ‘kunstmatige natie’,
gemaakt door de willekeurige naast elkander plaatsing van twee onvereenigbare
bevolkingen, waarvan eene, de Waalsche, de andere, de Vlaamsche, verdrukte. Hij
spande daartoe alle pogingen in. Vóór den oorlog, had mijn boek in Duitsch and het
beste onthaal ontmoet; doch eensklaps werd het het mikpunt niet alleen van de
politiekers en de door den Grooten Staf betaalde dagbladschrijvers, doch, eilaas, ook
van de geschiedschrijvers. Het was nog slechts de mislukte uiteenzetting van een
vooropgezette thesis, een tendenz-schrift, ingegeven door God weet welk officieel
nationalisme, misschien wel door hetgeen de Duitsche polemisten in vollen ernst het
Belgisch imperialisme heetten. Ik herinner mij dat ik, gedurende mijn opsluiting,
gedurende langen tijd tal van bladen ontving, waarin ik aangevallen werd en on-
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vriendelijk berispt werd om mijn geestesafdwaling of mijn kwade trouw.
Doch meteen vernam ik, dat mijn Geschiedenis nooit zooveel lezers gehad had.
Twee harer boekdeelen, het eerste en het vierde, raakten uitgeput; er moesten nieuwe
gedrukt worden, die, om de censuur te verschalken, in vollen oorlog, onder omslagen
met de jaartallen 1909 en 1911 verschenen. Mijn landgenooten putten dus, te midden
van de geweldige crisis welke zij beleefden, redenen van vertrouwen, hoop en
versterking in dit werk, dat ik slechts geschreven had met het inzicht, de vorming en
het bestaan van België te begrijpen en te verklaren. De uitslagen der belezenheid
werden door het nationaal bewustzijn bevestigd. De nauwkeurigheid der geduldige
navorschingen in het verleden werd door het tegenwoordige bevestigd.
Op het oogenblik dat ik schreef, mocht wel over de toekomst van het vaderland
getwijfeld worden. Doch de inlijving, waarmede het zich toen bedreigd zag, heeft
plaats gemaakt voor een vollediger onafhankelijkheid dan het ooit genoot. Ontlast
van de onzijdigheid die het in 1830 opgelegd werd en welke slechts een verzwakte
vorm was van zijn ondergeschiktheid aan de noodwendigheden van het Europeesch
evenwicht, verschijnt het land, voor de eerste maal sedert het Bourgondisch tijdvak,
als een alleszins zelfstandige Staat. Het door zijn geschiedenis beoogde doel is bereikt.
Een nieuw tijdvak begint. Het vangt aan te midden van die gedruktheid en die
zwarigheden, waarvan thans geenerlei volk vrij is. Doch de vlugheid, waarmede
België zich weer verhief, bewijst dat zijn levenskracht ongeschonden bleef. Het zal
het vermogen hebben, zich tot de noodzakelijke en onvermijdbare vervormingen
eener in wederopbouwing zijnde wereld aan te passen. Te midden van de allerhande
conflicten die het kwellen, evenals zij zijn buren kwellen, blijft het nationaal
bewustzijn de waarborg zijner eenheid. Zijn gemeenschappelijke herinneringen,
behoeften en vrijheden hebben bij hetzelve dat gezamenlijk geweten doen ontstaan,
waarvan de oorlog al den grond deed blijken. En dat geweten is niemand iets
verschuldigd dan aan het volk in hetwelk het huist. Het is noch een gevolg van
aardrijkskundige eenheid, noch van taaleenheid.
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Het schoone en het oorspronkelijke van zijn geschiedenis is, dat België bestaat door
den wil zijner inwoners. En in weerwil van het verschil van neigingen, van het verschil
van talen, van de tegenstelling der belangen, is, in den loop der eeuwen, in de
toepassing der zelfde instellingen, in den zelfden onafhankelijkheidszin, in den
zelfden wederstand tegen de zelfde beproevingen, onder malkander een innige
verwantschap ontstaan. Dat is een waardigheid die hen in hun eigen oogen verheft
en die hen onderscheidt van de volkeren, die zich door den Staat gedwee lieten
scheppen. Driemaal hebben spontane omwentelingen een einde gesteld aan vreemde
stelsels die op ons drukten: in de XVIe eeuw tegen Spanje; in de XVIIIe eeuw tegen
Oostenrijk; in de XIXe eeuw tegen Holland. Vooral in tijden van crises, in de
oogenblikken waarop het heil afhangt van de vrijelijk betoonde inspanning en
opoffering, voelden wij dat wij gebroeders waren. Wij hebben een vaderland, niet
omdat de natuur ons het gaf, doch omdat wij het wilden.
Dat land, dat zijn belagers en zijn vijanden gaarne als een kunstmatige natie
beschouwen, heeft, meer dan veel anderen, zijn persoonlijkheid en zijn recht op leven
bevestigd. De bezetting, waarvan Duitschland, dat zijn geest niet kende, zijn
ontbinding verwachtte, doorstond het met een moed, die het nieuwe krachten schonk.
Gehard in het onheil en in het lang martelaarschap welk het voor de verdediging des
rechts doorstond, rechtvaardigde de houding zijner burgerlijke bevolking zijn nationale
leus, het erf zijner omwenteling der XVIe eeuw, en verheerlijkte zijn leger zijn
driekleur, het erf van die der XVIIIe eeuw. Het verdiende, ten slotte, in die dagen
van rouw en van heldenmoed, aangevoerd te worden door een koning, die, uit een
vrijelijk gekozen dynastie gesproten, roemvol het volk verpersoonlijkt waaraan hij
zijn kroon dankt en dat in hem èn een grootmoedig vorst èn een groot burger vereert.
Gent, 3 November 1920.
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Eerste boek
Het einde van het Spaansch stelsel
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[Inleiding]
In de geschiedenis vindt men wellicht nergens een voorbeeld van een zoo voortdurend
verheerde streek als de katholieke Nederlanden waren van de regeering van Philips
II tot den vrede van Utrecht. Eerst burgeroorlog van 1566 tot de inneming van
Antwerpen door Alexander Farnese (1585), vervolgens oorlog in het Noorden tegen
de Vereenigde Provinciën en, van 1635 af, oorlog in het Zuiden tegen Frankrijk. De
eerste eindigde te Munster in 1648; de tweede duurt niet alleen voort, doch herneemt
- evenals een flink gebouwd treurspel - met verdubbelde woede na elk der
tusschenpoozen, welke de verdragen van de Pyreneeën (1659-1667), van Aken
(1668-1674), van Nijmegen (1678-1683), van Regensburg (1684-1688) en van
Rijswijk (1697-1702) brengen. Gedurende de vijf-en-zestig jaar, die verloopen
tusschen het verdrag van Munster en dat van Utrecht (1713), mag vredestoestand als
buitengewoon beschouwd worden. Nooit verdiende België beter dan toen, Europa's
slagveld geheeten te worden.
Want dat hoekje gronds, gelegen tusschen Frankrijk, Engeland, de Vereenigde
Provinciën en het Duitsche Rijk, is, voor elk hunner, een levensquaestie. Slaagt
Lodewijk XIV er in het te veroveren, dan bestaat het Europeesch evenwicht niet
meer. Door de heropening der Schelde, brengt de Allerchristelijkste Koning
Amsterdam ten onder en bezit hij tegenover Londen, aan de Noordzee, een
onvergelijkelijke strategische stelling, terwijl hij den Rijn kan bedreigen, Duitschland
in den rug aanvallen en het in zijn macht houden. Heel Europa spant dan ook samen,
om Spanje te laten, wat Spanje niet meer bij machte is te verdedigen. De oorlog, die
in Vlaanderen begon als een tweestrijd tusschen het huis Habsburg en het huis
Bourbon, ontaardt weldra in een algemeenen oorlog. Op de slagvelden van
Neerwinden, van Ramillies, van Malplaquet vielen soldaten van al de groote
mogendheden der Westerwereld. Doch zoo Europa zoovele pogingen inspant ten
bate van den Ka-
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tholieken Koning, is het omdat deze niemand meer in den weg staat en dat de nominale
heerschappij, waarmede hij zich vergenoegt, België schier tot een onzijdig land
maakt.
Zoo België niet door Frankrijk opgeslorpt werd, heeft het dit niet te danken aan
Spanje, dat ‘gebroken riet’, zooals Jan de Witt zeide. Bovendien hecht Spanje sedert
den dood van Philips IV niet meer aan de Nederlanden. De tijd is voorbij, dat hun
bezit hetzelve in staat stelde, zijn opperheerschappij aan Noord-Europa op te leggen.
Doch hoe duur had het dien roem niet betaald! De opstand der protestantsche
provinciën had, na een tachtigjarigen reuzenstrijd, over al zijn inspanningen
gezegevierd en het had zich ten slotte, in 1648, moeten vernederen tot erkenning van
haar onafhankelijkheid. Welke waarde vertegenwoordigden voortaan de katholieke
Nederlanden die, door de sluiting der Schelde, tot de ellende gedoemd waren?
Ongetwijfeld konden zij nog dienen als operatiebasis tegen Frankrijk en een oogenblik
schenen de wapenen van Philips IV er de nederlaag van Rocroi te zullen wreken.
Doch na den slag der Duinen, is er geen twijfel meer mogelijk omtrent den toestand.
Bij den vrede der Pyreneeën, erkent Spanje eindelijk zijn nederlaag en staat het aan
zijn tegenstrever een eerste stuk der Nederlanden af. Aan het overige blijft het
hardnekkig vasthouden, wellicht uit eergevoel, maar vooral om ermede de eerzucht
van Lodewijk XIV te kunnen voldoen, door hem stukken en brokken van de landen
van ‘herwaarts over’ af te staan en, zoo doende, zijn eigen grondgebied, zijn
Italiaansche bezittingen en zijn Amerikaansche koloniën ongeschonden te bewaren.
En niet alleen offert het, bij elken vrede die hem opgelegd wordt, zijn oud
Bourgondisch erf, maar het toont ook niet de minste belangstelling, tenzij met
woorden, voor dat ongelukkig land, dat al de klappen krijgt. Het blijft de Belgen de
toelating weigeren, om in Indië te koopmanschappen en neemt geenerlei maatregel
om hun kwijnenden handel op te beuren.
In der waarheid, handelt het slechts zóó, omdat het niet anders handelen kan, want,
van zijn zwakheid bewust, laat het aan zijn bondgenooten, en vooral aan de Republiek
der
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Vereenigde Provinciën, - die er het meeste belang bij hebben Frankrijk van de
Nederlanden af te houden, - de zorg over dezelve te verdedigen. Tegen de nationale
politiek van Lodewijk XIV, zoekt het zijn toevlucht tot de handelspolitiek van
Holland. Om den wille van dezes medewerking, onderwerpt het zich aan al Holland's
eischen. Nu, wat de Republiek wil, zoowel onder het bestuur van de Witt als onder
het stadhouderschap van Willem III, is dat België niet alleen voorgoed in de
onmogelijkheid verkeere haar handel te hinderen, doch vooral dat het voor dezelve
een bolwerk tegen Frankrijk weze. De rol, dat het hetzelve oplegt, is die van
bufferstaat, van een soort van vóórterrein, dat al de stormloopen moet onderstaan,
welke tegen Holland gericht worden. Met een onvermoeibare volharding streefde
hetzelve, gedurende heel de tweede helft der XVIIe eeuw, zijn politiek na, en het
slaagde er ten slotte in, ze Europa op te leggen en zich als toevoegsel tot het verdrag
van Utrecht, het Barrière-tractaat te doen verleenen.
België is dus, in den loop van het tijdperk, waarmede dit boekdeel begint, het
slachtoffer van de door de Vereenigde Provinciën uitgedachte en ingegeven
evenwichtspolitiek. Het verduurt lijdelijk al de rampen, die op het volk nedervallen;
het gedraagt zich in zijn lot, doch behoudt voor een verre toekomst een vertrouwen,
waarvan, in zoovele Vlaamsche dorpen, uithangborden van afspanningen: ‘In de
hoop van vrede’ nog tot den huidigen dage getuigen. Bij den aanvang van elk jaar,
verwacht het dat de oorlog met de lente zal terugkomen en is het heel gelukkig een
verdrag te zien sluiten, dat hem toelaat tot bezinning te komen en zijn wonden te
heelen. Heen en weer geschommeld door den wil van zijn machtige naburen, door
de legers van Frankrijk, van de Vereenigde Provinciën, van Engeland, van het
Duitsche Rijk, achtereenvolgens of zelfs gelijktijdig bezet en gebrandschat, kan het
slechts met berusting zijn lot dragen. Te Brussel bestaat de hoofdregeering nog slechts
bij naam. Elke provincie keert zich in zich zelve, enkel bedacht op het vrijwaren
harer belangen, op het treffen van schikkingen met den vreemdeling die haar knevelt,
op het uitzien naar middelen om aan de velerlei opeischingen te voldoen. De natie
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vervalt in een bedeesd en schier slaafsch particularisme. Geen politiek leven meer,
en ook geen kunst en geen verstandelijke bedrijvigheid meer. Alleen blijft een diep
godsdienstig gevoel heerschen. De eenige beweging waaraan de gemoederen nog
aandacht schenken, wordt verwekt door het Jansenisme.
Hoe vreemd dit ook schijne, blijft het volk, bij al zijn rampen, aan de Spaansche
dynastie gehecht. Het ziet immer in Philips IV en in Karel II zijn wettige vorsten.
Hun ongeluk, dat het deelen moet, vermeerdert nog zijn trouw. Het beklaagt zijn
koningen, en dat medelijden maakt ze schier populair. Hun zwakheid, overigens, die
het land den rampspoed der oorlogen berokkent, houdt daarentegen dezes plaatselijke
vrijdommen in stand. Men mag zeggen dat, sedert het midden der XVIIe eeuw, de
koning van Spanje nog in België heerscht, doch er niet meer regeert. De uit Madrid
gezonden landvoogden houden zich nog slechts met het commando der legers bezig.
Heel het burgerlijk bestuur wordt aan de inboorlingen overgelaten. Zelfs als de crisis
op haar hoogste gestegen is, blijft de staatsinrichting ongeschonden. De Staten blijven
volkomen zelfstandig over de bede stemmen en de zaken der provinciën besturen.
En de inwoners hechten zoozeer aan die zelfregeering, dat deze hen vertroost te
midden hunner ellende en hun nog lang de herinnering aan de ‘vaderlijke regeering’
van het Spaansche huis zal laten.
Als de beroering voorbij is, zal België, dat gedurende den Spaanschen
successieoorlog bijna verdwenen was, zich dan ook in het begin der XVIIIe eeuw
bevinden, zooals het in het midden der XVIIe eeuw was. Het zal zijn plaats op de
landkaart van Europa weder innemen, met zijn aloude instellingen en zijn oude zeden.
Zijn wonden waren niet doodelijk. Het blijft kloek en gezond. Doch de onderstane
crisis hield het een halve eeuw achteruit. Het kenschetst zich voortaan, en voor langen
tijd, door een in 't oog vallend archaïsme en conservatisme.
Gedurende het lange tijdstip (1648-1713), dat het nog slechts een door alle winden
der staatkunde heen en weer geslingerd wrak was, heeft zijn geschiedenis maar weinig
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omvang. Het blijft vreemd aan de groote gebeurtenissen die het beroeren. De oorzaken
daarvan liggen niet te Brussel, doch wel te Parijs, te Madrid, te Londen, te Weenen
en vooral te 's-Gravenhage en te Amsterdam te zoeken. Wij hoeven dus slechts van
dezelve te spreken in zooverre België daarvan den weerstuit voelde, en de
eentonigheid van hun verhaal zal ten volle strooken met dat tijdstip van ellende
zonder einde en van smart zonder roem.
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Hoofdstuk I
Tot aan den dood van Karel II.
I.
Toen Spanje, den 30n Januari 1648, den vrede met de Vereenigde Provinciën teekende,
had het deze slechts van Frankrijk willen verwijderen, om zich met al zijn krachten
tegen dit laatste te kunnen keeren. Daar het nu nog slechts tegenover een enkelen
tegenstrever stond, vleide het zich met de hoop, de fortuin te zien keeren en zijn
langen strijd tegen het huis Bourbon zegevierend te eindigen. De houding van Philips
IV wordt overigens niet enkel door dynastischen trots verklaard. Het was klaar dat,
zoodra Frankrijk buiten gevecht gesteld was, de strijd tegen de Noordelijke Provinciën
gemakkelijker zou kunnen hervat worden.
Terwijl de onderhandelingen voor den algemeenen vrede te Munster aan den gang
waren, ontscheepte de graaf van Fuensaldaña te Oostende, den 8n Maart. Hij was
belast, aartshertog Leopold als luitenant bij te staan en, in gemeen overleg met hem,
de overweldiging van Frankrijk voor te bereiden. Dat mooi ontwerp vervloog weldra
in rook. Den 20n Augustus werden de te Rocroi reeds zoo erg gehavende ‘tercios’
onder de muren van Lens door Condé in de pan gehakt en in wanorde over de grens
gejaagd. Die harde les baatte niet. Spanje weigerde, vijf maanden later (24 October
1648), de verdragen van Westfalen te onderteekenen. Er hoefden tien jaren oorlog
om het te dwingen, de wapens neer te leggen.
Werkelijk was Spanje's toestand niet zoo slecht als zulks oppervlakkig schijnen
kan. Ongetwijfeld verbrak de verzoening des keizers met Frankrijk officieel het
aloude bondgenootschap van de hoven van Weenen en Madrid. Doch zoo Philips IV
plechtig protest aangeteekend had tegen den
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vrede, die den Kreits van Bourgondië den steun van het Duitsche Rijk ontnam(1),
vertrouwde hij toch op de welwillendheid van Ferdinand III. Feitelijk kwamen de
oude benden, die deze in Duitschland niet meer noodig had, de sterk gedunde
gelederen der ‘natuurlijke Spanjaards’ versterken. Van wege de Vereenigde
Provinciën, die de Fransche diplomatie aanzette den oorlog te herbeginnen, was niets
te vreezen. De Amsterdamsche kooplieden vroegen slechts rust en deelden geenszins
de oorlogszuchtige neigingen van prins Willem II van Oranje, die, overigens, stierf
op 6 November 1650, eenige weken na het sluiten van een onnut aanvallend verbond
met den allerchristelijksten koning. Ten slotte en vooral, leidde de misnoegdheid,
die in Frankrijk sedert lang tegen de politiek van Mazarin gistte, tot de onlusten der
Fronde, die de groeikoortsen der regeering van Lodewijk XIV mogen geheeten
worden. Nog lange jaren zou het koninkrijk de prooi der burgeroorlogen wezen en,
tusschen de tijdelijke zwakheid van zijn stevige inrichting en de uitputting van Spanje
stonden de kansen weer gelijk; alzoo bleef de strijd voortduren door de machteloosheid
der beide tegenstrevers. Om den doorslag bepaald aan Frankrijk te geven, had
Cromwell, door beiden aangezocht, zich ten slotte tegen de Habsburgers moeten
verklaren.
Aartshertog Leopold, op de beloften van Mazarin's vijanden vertrouwend, viel in
de lente van 1649, Frankrijk binnen langs Landrecies. Een omzendbrief, aan al de
stadhouders, provoosten en schepenen der op zijn weg gelegen steden en burchten
gestuurd, verzekerde dat ‘zijn troepen slechts opmarcheerden om hun geluk alsmede
den algemeenen vrede’ te bevorderen(2). Het was als ten tijde van den inval van
Alexander Farnese in 1590. Doch de Fronde was zoo dwepend koppig niet als de
Ligue. Op het oogenblik zelf, dat Spanje haar ter hulp kwam, verzoenden haar hoofden
zich met het Hof. Er was voor den aartshertog geen spraak meer

(1) Het protest van Philips IV als voorzitter van den Kreits van Bourgondië, op 15 November
1648, is te vinden in Dumont: Corps universel diplomatique, boekdeel VI, 1e deel, blz. 463.
(2) Hij is gedagteekend 20 Maart; te Parijs gedrukt, bewijst zulks, dat hij gezonden was in
overeenstemming met de hoofden der Fronde.
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van op Parijs te marcheeren. Hij vergenoegde zich tot in Picardië te dringen, terwijl
hij Saint-Venant, het fort Knokke(1) en Ieperen (25 April-10 Mei) heroverde, waarvan
de Franschen zich het jaar te voren meester gemaakt hadden, en den graaf van
Harcourt dwong de belegering van Kamerijk op te breken(2).
Leopold had het geluk de Fronde met nieuwe kracht te zien optreden, nog vóór
het begin van den volgenden veldtocht. Turenne, in de beweging medegesleept, had
zich in April 1650 bij het Spaansche leger gevoegd. In gemeen overleg met hem,
rukte Leopold over Guise naar Parijs op. Weldra moest hij onverrichter zake den
aftocht blazen. De afvalligheid van Turenne, die na in het land van Luik overwinterd
te hebben, naar Frankrijk terugkeerde om zich te onderwerpen, werd weldra weder
goed gemaakt door het verbond met den prins van Condé. Den 6n November 1651
onderhandelde hij met den katholieken koning, dien hij niet meer zou verlaten tot
den vrede der Pyreneeën. De hulp van zulk een man wekte dadelijk de krachtdadigheid
der Spanjaards weder op. Winoksbergen en Veurne werden teruggenomen.
Vervolgens, terwijl Condé in 1652 Parijs bezette, dwong Fuensaldaña den maarschalk
van Estrades in Duinkerken tot capituleeren (16 September). In den winter was
Condé, die verplicht geworden was Parijs te ontruimen, naar het Noorden
teruggetrokken, onderweg Château-Porcien, Réthel, Sainte-Menehould, Bar-le-Duc
bemachtigend; toen voegde hij zijn troepen bij die van Leopold. Doch die Bourbon
verstond niet, zich onder den Habsburger te stellen, noch zijn belangen aan die van
den katholieken koning te offeren. Reeds in den veldtocht van 1653, terwijl hij bezig
was zich ‘een rijk in Argonne te bouwen’, weigert hij op Atrecht te marcheeren en
dwingt hij den aartshertog hem te helpen bij de inneming van Rocroi, terwijl Turenne
Rethel, Mouson en Sainte-Menehould terugneemt.
Doch de Fronde bestaat niet meer. Om ze terug in 't leven

(1) Dit fort, in 1782 gesloopt, lag aan de samenvloeiing van IJser en IJperlee.
(2) De Jezuïet O. Zylius bezong dat krijgsgeluk in zijn gedicht Cameracum obsidione liberatum
(Antwerpen, 1650)
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te roepen, hoefde een groote zegepraal. Nu stemt de prins van Condé er in toe, met
de Spanjaards tegen Atrecht op te rukken. Doch Turenne werpt hen achteruit. Alles
wat Condé vermag, is den aftocht dekken (Augustus 1654). Terzelfder tijd, verliest
hij nog wat hem van zijn stellingen in Argonne overbleef; de Franschen nemen Stenay
en Clermont. Gedurende den winter hadden zij aanstalten gemaakt, om zich te Luik
te vestigen en, ten einde bisschop Maximiliaan van Beieren te beletten met hen te
onderhandelen, had Leopold, den 17n Maart, de onzijdigheid van het prinsdom moeten
erkennen. De knevelarijen van den hertog van Lotharingen in Haspengouw, die de
Luikenaars verbitterden, hadden ruimschoots tot hun toenadering tot Frankrijk
bijgedragen. 't Was een reden te meer, om den aartshertog te doen besluiten dien
lastigen, sedert lang verachten helper te laten aanhouden, en hem gevankelijk naar
Toledo te doen overbrengen (25 Februari)(1).
Met het jaar 1655 viel alles tegen. Turenne verovert achtereenvolgens Landrecies,
Condé, Saint-Ghislain. De Lotharinger troepen loopen naar Frankrijk over. En
Cromwell, met wien de Madridsche regeering sedert lang een verbond wenscht te
sluiten, verzoent zich met Mazarin (3 November), zendt een vloot om de Antilles te
verwoesten, ten einde den katholieken koning tot het uiterste te drijven, zoodat hij
hem den oorlog moet verklaren.
Philips IV hoopte zijn zaken in orde te brengen door het personeel te Brussel te
vervangen. Graaf van Fuensaldaña, dien Condé niet kon uitstaan, werd teruggeroepen.
Aartshertog Leopold, ziek en moede van een vruchteloozen strijd, kreeg oorlof om
naar Oostenrijk te vertrekken. In Mei 1656 kwam don Juan, natuurlijke zoon des
konings, hem vervangen als landvoogd en kapitein-generaal, bijgestaan door den
markies van Caracena, landvoogd van het Milaneesche. Het leger maakte nog tamelijk
goed figuur met zijn 11.000 voetknechten en zijn 12.000 ruiters, en, onder zijn nieuwe
aanvoerders, scheen het in den beginne den tegenspoed te zullen bezweren. In de
maand Juli dwingt het

(1) Zie het manifest tegen hem uitgevaardigd in Placcaeten van Brabant, deel III, blz. 285.
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Turenne de belegering van Valencijn haastig op te breken en naar Le Quesnoy terug
te trekken. In der waarheid dorst het hem niet achternazitten en bepaalde het er zich
bij, de stad Condé te hernemen. Niettemin schonk dit wapenfeit nieuwen moed.
Sanderus bezong het, als een groote overwinning, in Latijnsche verzen.
Het zou geen tegenhanger hebben. Het uitdrukkelijk verbond tusschen Frankrijk
en Engeland, van 23 Maart 1657, zou het einde bespoedigen. Vergeefs legden de
onderrichtinger don Juan op te trachten den steun van het Duitsche Rijk te verwerven,
tweedracht te zaaien tusschen de Vereenigde Provinciën en Cromwell, en tegen dezen
laatste de aanhangers van Karel II op te hitsen. Keizer Ferdinand stierf op 2 April
1657 en zijn opvolger, Leopold I, beloofde, onder den drang van Frankrijk, niet in
de Nederlanden te zullen ingrijpen. In Holland had Jan de Witt den vrede met
Cromwell gesloten (Mei 1657), weshalve hij de strengste onzijdigheid bewaarde.
De ontmoedigde Engelsche koningsgezinden verroerden niet. De veldtocht van 1657
kondigde zich dan ook onder des te treuriger vooruitzichten aan, daar tusschen den
onhandelbaren Condé en den hoogmoedigen don Juan dadelijk een openlijke
vijandschap ontstaan was. Men slaagde er wel in, Saint-Ghislain terug te nemen (7
Maart) en Turenne, die Kamerijk bedreigde, achteruit te drijven, doch die voordeelen
konden de verliezen niet vergoeden, welke de dubbele aanval der Franschen den
Spanjaards toebracht. In het Oosten namen zij Montmédy (6 Augustus) en in het
Westen Saint-Venant (27 Augustus) en Mardyck (3 October), welke zij aan hun
Engelsche bondgenooten overgaven in afwachting dat zij hun Duinkerken konden
bieden, wiens afstand bepaald was in het met Cromwell onderteekend verdrag.
Reeds in de lente van het jaar 1658 omsingelde Turenne de stad, terwijl een
Engelsche vloot in haar reede kwam liggen. Don Juan was besloten al zijn krachten
te wagen tot het verdedigen dier nauwelijks herwonnen, voortreffelijke haven, wier
onversaagde vrijbuiters een oorlogsvloot waard waren. Hij vroeg buitengewone
toelagen aan de Staten der provinciën, deed dringend beroep op hun katholiek geloof,
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sprak hun van Frankrijk, ‘door macht en belangen vereenigd met de Engelschen, die
den eenigen waren godsdienst in den oorlog wikkelden en die samen met hetzelve
zegepralen voorbereiden, welke zij met de ketterij zullen bekronen’(1). De slag, welken
hij op 14 Juni aan Turenne in de Duinen bood, eindigde met een afgrijselijken aftocht.
Condé redde de overblijfselen van het leger. Doch de weerstand was voortaan
onmogelijk geworden. Op 23 Juni opende Duinkerken zijn poorten en ontving het
Engelsch garnizoen, dat het slechts in 1662 verlaten zou. Vervolgens vooruitrukkend,
nam Turenne schier zonder slag of stoot Winoksbergen (1 Juli), Veurne (3 Juli),
Diksmuide (6 Juli), Gravelingen (27 Augustus); de Leie afmarcheerend, nam hij op
de Schelde Gaver en Oudenaarde (9 September), van waar hij naar de kust afzakte
en Ieperen deed capituleeren (25 September), terwijl hij den veldtocht eindigde door
de inneming van Komen, Geeraardsbergen en Ninove.
Spanje's zaak was verloren. De onderhandelingen, die sedert meer dan twee jaar
tusschen de tegenstrevers hangende waren, leidden ten slotte naar den op 7 November
1659 gesloten vrede der Pyreneeën(2). Lodewijk XVI werd de schoonzoon van Philips
IV en het schitterend vooruitzicht van de Spaansche erflating opende zich vóór hem.
Hij mocht tijdelijk gematigdheid voorwenden. De meeste der in de Nederlanden
gemaakte veroveringen werden teruggegeven. Frankrijk vergenoegde zich, de sedert
Karel V ongeschonden gebleven grens op heel haar lengte te besnoeien. Het trad in
het bezit van Artesië, - ter uitzondering van Sint-Omaars en van Aire, - van
Gravelingen, van Saint-Venant en van Bourbourg in Vlaanderen, van Landrecies,
van Le Quesnoy, van Avesnes in Henegouw, van Diedenhoven, van Montmédy, van
Damvillers, van Ivoy, van Chauvency en van Marville in Luxemburg, en ten slotte
van de beide vestingen van Philippeville en Mariembourg, wier namen als een bittere
herinnering waren aan den tijd der roem-

(1) L. Devillers: Inventaire analytique des archives des Etats de Hainaut, deel II, blz. 103
(Bergen, 1902).
(2) H. Vast: Les grands traités du règne de Louis XIV, deel I, blz. 93 (Parijs 1893).
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rijke gebeurtenissen van Maria van Hongarije en van Philips II.

II.
Toen Mazarin over den vrede der Pyreneeën onderhandelde met don Lodewijk de
Haro, had hij blijkbaar het onmiddellijk voordeel van Frankrijk geofferd aan de
dynastische toekomst van de Bourbon's. Nooit zou zich, voor dit land, een zoo
gunstige gelegenheid aanbieden om zijn bezittingen te vergrooten, om de bekkens
van Schelde en Maas binnen zijn grenzen te brengen, om Parijs te beschutten tegen
het bolwerk der Nederlanden. Noch Engeland, noch het Duitsche Rijk konden er
zich tegen verzetten, daar Frankrijk ten koste van Duinkerken het bondgenootschap
van het eerste gekocht, en de onzijdigheid van het tweede verzekerd had door de
oprichting van de Rijn-ligue (Augustus 1658), welke volkomen onder den invloed
van Lodewijk XIV stond. De wanordelijke vlucht van het Spaansche leger na den
slag der Duinen had plotseling zijn zwakheid verraden, welke een door een roemvol
verleden onderhouden illusie langen tijd verborgen had. En die zwakheid deed des
te geweldiger de macht blijken van Frankrijk, dat nu rondom zijn jongen koning
geschaard stond, dat door zijn zegepralen opgewonden was, dat blijkbaar bereid was,
met een geestdrift waarin evenveel dynastisch als nationaal gevoel stak, nieuwe
ondernemingen aan te vatten.
Doch een wakkere en oplettende getuige, de republiek der Vereenigde Provinciën,
zou voortaan zijn vorderingen nagaan. Wat zou er van haar worden, zoo zij Frankrijk
tot nabuur kreeg? Was het niet blijkbaar, dat dit allerminstens leiden zou tot de
verscheuring van het verdrag van Munster, tot de opening van de Schelde en tot de
verdwijning van de veiligheid, veroverd na een tachtigjarigen oorlog waarvan
Amsterdam's voorspoed de belooning was geweest, belooning welke de Calvinisten
bovendien beschouwden als een zegen van God aan de overwinnaars van het
pausdom? Het was een onverhoopt geluk geweest, dat Lodewijk XIV zijn huwe-
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lijk met de infante Maria-Theresia verkozen had boven de inlijving van de
Nederlanden. Doch het was maar al te duidelijk, dat de vrede der Pyreneeën niet
langer zou duren dan een wapenstilstand, dat de koning van Frankrijk geenerlei
rekening houden zou met de verzaking zijner vrouw aan de Spaansche nalatenschap,
dat de strijd tusschen de huizen Bourbon en Habsburg onvermijdelijk zou herbeginnen
en wèl in de reeds besnoeide Nederlanden, welke niet in staat zouden wezen zich
tegen een nieuwen inval te verzetten. Dit was het eenparig gevoelen in de Republiek,
weshalve de grootpensionaris Jan de Witt, wiens helder en vastberaden genie de
eerste hinderpalen zou opwerpen tegen den zegevierenden marsch van Lodewijk
XIV, twintig jaar lang aan het bewind kon blijven.
Frankrijk en Spanje kenden die stemming. Zij wisten heel goed, dat de onzijdigheid
der Republiek tijdens den oorlog geen andere reden had dan haar wensch, beiden tot
haar eigen voordeel te zien verzwakken. In 1653 had de Witt geweigerd met Mazarin
te spreken over een ontwerp van verdeeling van de Nederlanden. In 1656 had hij,
zonder zich te verbinden, den Spaanschen ambassadeur in Holland aanhoord, die
trachtte hem te winnen voor een samenwerking tot verdediging van België, ‘vaste
barrière’ en vesting tegen de heerschzuchtige plannen van Frankrijk. En, terwijl don
Esteban de Camarra aldus sprak, vertolkte hij de eigen denkbeelden van den
grootpensionaris. Doch het oogenblik was niet gekomen, om dezelve te
verwezenlijken. De strijd bleef onbeslist en het was onnoodig last te zoeken met
Frankrijk, dat nog niet te duchten was. Twee jaar later werd dit wèl het geval, en
terstond ontrust zulks de Witt. Nu leent hij het oor aan de voorstellen van Mazarin
die, Richelieu's plan van 1635 hervattend, spreekt van de Nederlanden in te richten
als onzijdige republiek, tusschen Frankrijk en de Vereenigde Provinciën(1).
Het uitgangspunt van de verwezenlijking van het plan zou een in de Belgische
provinciën tegen Spanje verwekte opstand zijn. En mogelijk stonden de onlusten,
die in October

(1) R. Dollot: Les origines de la neutralité de la Belgique, blz. 120 en volg. (Parijs, 1902).
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1658 te Antwerpen uitbraken en Philips IV erg ontrustten, met dat ontwerp in
verband(1). Overigens beoogden Mazarin's onderhandelingen niets anders dan Holland
gerust te stellen. De vrede der Pyreneeën bewees zulks, het jaar nadien.
Nu het gevaar nakend was, zou De Witt voor eigen rekening en voor die zijner
opvolgers dat denkbeeld van de ‘barrière’ overnemen, waarvoor Spanje en Frankrijk
beurtelings zijn hulp aangezocht hadden. In 1660 onderhield hij den gezant van
Lodewijk XIV, den graaf van Estrades, over de mogelijkheid van het inrichten van
een ‘kantonnement’ der Nederlanden of van hun schenking als huwelijksgift aan
Maria-Theresia, die ze als een onderscheiden Staat zou besturen. Dat was overigens,
voor het oogenblik, het eenige middel om 's konings inzichten te doorgronden. En
juist om dezelve niet te verraden, zette Versailles het gesprek voort.
Doch te Brussel is de markies van Caracena(2), landvoogd ter vervanging van den
na den slag der Duinen teruggeroepen don Juan, maar steeds aan 't zoeken naar
onvindbare hulp. De vrede, in October 1660 door Spanje met Engeland gesloten,
heeft den toestand slechts voor korten tijd verbeterd, want in April 1660 heeft Karel
II weder den troon der Stuarts beklommen, en een zijner eerste handelingen was,
Duinkerken aan Lodewijk XIV te verkoopen (30 October 1662), en dezen aldus een
nieuwe en geduchte stelling in de Nederlanden te bezorgen.
Om het dreigend gevaar af te wenden, is niets van Madrid te verhopen. De schatkist
is zoo ledig, dat Philips IV moest afzien van zijn ontwerp, de regeering der
Nederlanden toe te vertrouwen aan aartshertog Sigismund, daar dezes hofhou-

(1) Omtrent deze onlusten, zie Gachard: Documents inédits concernant les troubles de la Belgique
sous le règne de l'empereur Charles VI, deel I, blz. X en volg. (Brussel, 1838); C.P. Serrure:
Dagverhaal van het oproer te Antwerpen in 1659 (Gent, 1839); Bullet. de la comm. roy.
d'Histoire, 3e reeks, boekd. VII (1865), blz. 106. De aanleiding daartoe was een vonnis van
den Raad van Brabant, dat de schepenboden belette, mededinging aan de post te doen.
(2) Don Lodewijk van Benavides, Carillo y Toledo, markies van Fromista en van Caracena,
graaf van Pinto.
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ding te duur zou kosten(1). In stede van troepen te zenden, vraagt hij er, en in 1661
moeten eenige Waalsche regimenten vertrekken naar den eindeloozen oorlog tegen
Portugal. Aan zijn eigen macht of liever aan zijn eigen onmacht overgeleverd, laat
Caracena die nog duidelijker blijken door de maatregelen zelven, welke hij moet
treffen om die te verhelpen. Hij zendt Stockmans naar Regensburg om voor den
Rijksdag de rechten van den Kreits van Bourgondië op de bescherming van het
Duitsche Rijk te bepleiten, hoewel Philips II die rechten over het hoofd gezien had,
toen de opstandelingen der XVIe eeuw die tegen hem inriepen. Doch het Rijk geeft
slechts goede woorden. Op zijn beurt eischt het toelagen voor den oorlog tegen de
Turken, en de provinciën weigeren die te betalen(2). Blijkbaar is van dààr niets te
verwachten, en dit is een reden te meer om zich, tegenover de Vereenigde Provinciën,
tot alles bereid te vertoonen.
Door een merkwaardige spotternij der geschiedenis, kunnen de katholieke
Nederlanden, juist als zij zich, in navolging van Spanje, onder de bescherming der
Onbevlekte Ontvangenis stellen(3), elders geen toevlucht meer nemen dan tot de
protestantsche republiek. Niets laat de landvoogd na, om dezer welwillendheid te
verwerven. De overheden krijgen bevel den ijver te matigen van de pastoors, die
enkele Calvinistische gemeenschappen, welke nog aan de grenzen van Limburg
bestaan, last aandoen(4). Op 26 December 1661 regelt een overeenkomst de verdeeling
van de Overmasche landen tusschen den koning en hun Hoogmogenden gansch ten
voordeele dezer laatsten(5) en, in 1664, staat men hun het fort Liefkenshoek vóór
Antwerpen af, dat de algeheele

(1) A. Levinson: Nuntiaturberichte vom Kaiserhofe Leopolds I. Archiv für Oesterreichische
Geschichte, deel CIII [1913], blz. 651, 671, 701, 712.
(2) E. de Borchgrave: Histoire des rapports de droit public qui existèrent entre les provinces
belges et l'empire d'Allemagne depuis le démembrement de la monarchie carolingienne
jusqu'à l'incorporation de la Belgique à la République française, blz. 288 (Brussel, 1870).
Voor een rechtstreeks aan den keizer gevraagde hulp van 8000 man, zie Levinson: op. cit.,
blz. 671 en volg.
(3) Den 28n November 1659.
(4) Eug. Hubert: Les églises protestantes du duché de Limbourg, blz. 41.
(5) Dumont: Corps diplomatique, boekd. VI. 2e deel, blz 393.
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afsluiting der Schelde voltooit(1). En, niettegenstaande al die toegevingen, weigeren
de Vereenigde Provinciën het bondgenootschap met Spanje. Zij wijzen zijn aanzoeken
ruw af: bij de minste aangelegenheid schrijft haar zaakgelastigde te Brussel zijn
vermaningen in zeer norsche bewoordingen(2).
Te midden van al dien kommer, is het te begrijpen, dat men te Brussel niets naliet
om alle inwendige moeilijkheden te vermijden. Caracena is de eerste dier
nieuwerwetsche Spaansche landvoogden, die niets doen dan onderhandelen en voor
de zeer gedunde troepen zorgen, en daaraan al het overige offeren. Als de Staten
maar geregeld de belasting toestaan, bemoeit hij zich niet met hun zaken. Sedert het
vertrek van don Juan is het uit met de monarchale politiek. De laatste
vertegenwoordiger van het koninklijk absolutisme in den Privaten Raad, Hovines,
valt in ongenade. Onder zijn opvolger de Paepe en onder al de ‘hoofden en voorzitters’
die tot het einde der XVIIe eeuw zullen volgen, wordt over de privileges niet meer
getwist, en wordt er voor gezorgd, dat de toestand, die reeds van jaar tot jaar verslecht,
niet nog door misnoegdheid van het volk verergert.
De markies van Castel Rodrigo, die Caracena in October 1664 kwam vervangen,
kon, niettegenstaande zijn ijver en zijn krachtdadigheid, er niet in slagen dien te
verbeteren. Hij was vooreerst een echte Spanjaard, groote vijand van Frankrijk, en
die zich sterk maakte, de lieden der Nederlanden weldra de ‘golille’ te zullen doen
dragen en hun de Parijsche modes te ontwennen. Hij was te Madrid bekend als een
behendig staatsman en, als het slechts aan hem gelegen had, was heel Europa in een
ommezien tegen Lodewijk XIV opgestaan. Doch de wanverhouding tusschen den
omvang zijner plannen en de schraalheid zijner hulpmiddelen was te groot. De Belgen
zegden van dien grooten planenmaker, dat hij een voortreffelijk landvoogd zou
geweest

(1) Dumont: Corps diplomatique, boekd. VI, 2e deel, blz. 393.
(2) Om de betrekkingen tusschen de beide regeeringen te beoordeelen, raadplege men de zeer
omstandige verhandeling van Eug. Hubert: Les Pays-Bas Espagnols et la République des
Provinces-Unies, 1648 à 1713 (Brussel, 1907).
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zijn in de Republiek van Plato(1). Waren zij met de Castiliaansche letterkunde bekend
geweest, dan hadden zij hem vergeleken met don Quichotte.
De dood van Philips IV, op 17 September 1665, maakte de gevreesde ramp nog
dreigender. Sedert 1662, had Lodewijk XIV in het door eenige costumen van Brabant
toegepast devolutierecht een voorwendsel gevonden om een schijn van
rechtsgeldigheid te geven aan de inbezitneming van een goed deel der Nederlanden
in naam der koningin, terstond na den dood van den koning van Spanje(2). Om die
thesis te verdedigen, diende, wel is waar, het openbaar recht met het privaat recht
verward. Doch had niet, in de XIVe eeuw, een dergelijke verwarring toegelaten,
zegevierend de Salische wet in te roepen tegen de aanspraken van den koning van
Engeland op den Franschen troon? De verzoeking om hetzelfde te doen was des te
grooter, daar men wel wist, dat zij nu tot geen nieuwen Honderdjarigen oorlog zou
leiden.
Terwijl de Fransche rechtsgeleerden arbeidden aan het Traité des droits de la
Reine; en Stockmans daarvan de weerlegging opmaakte(3), versterkte Castel Rodrigo
de grens. Hij beval den loop van de Leie van onder de muren van Saint-Venant af te
leiden, liet de vestingen van Namen en Kamerijk herstellen, richtte op de Samber,
in het dorp Car-

(1) Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 3e reeks, deel X [1869], blz. 330.
(2) Het ‘devolutierecht’ was een in zekere streken van Brabant toegepaste costume, volgens
welke al de goederen eener erfenis toevielen aan de kinderen van het eerste bed. Ware de
familie van den koning van Spanje daaraan onderworpen geweest, dan zou Maria-Theresia,
vrouw van Lodewijk XIV en dochter van het eerste bed van Philips IV, haar broeder Karel
II hebben uitgesloten. Omtrent deze kwestie, zie H. Lonchay: La rivalité de la France et de
l'Espagne aux Pays-Bas, 1635-1700, blz. 225 (Brussel, 1896); A. Legrelle: La diplomatie
française et la succession d'Espagne, deel I, 2e uitg., blz. 72 en volg. ('s-Gravenbrakel, 1895);
J. Laurillard: Het devolutie regt in het hertogdom Brabant (Leiden, 1855).
(3) Hij gaf, in 1665, Veredicus Belga uit, vervolgens in het begin van 1667 Tractatus de jure
devolutionis. Hetzelfde jaar antwoordde Gui Joly met Observationes sive responsio ad duos
tractatus Bruxellis editos adversus reginae christianissimae jus in Brabantiam et in alias
quasdam Belgii provincias. Er verscheen een Fransche uitgave in 1668. 't Is gedeeltelijk om
Joly te weerleggen, dat de Vaddere, in 1672, zijn Traité de l'origine des ducs de Brabant
schreef
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noy, een nieuw exercitieplein op, dat hij trotsch den naam van Charleroi gaf, ter eere
van het ziekelijk kindje (Karel II), aan hetwelk het oneindig Spaansch erf te beurt
gevallen was. Doch hij voelde wel, dat achter die grootsche aardewerken een stevig
leger had moeten staan en hij beschikte nauwelijks over 20.000 man; en dan nog kon
hij die niet betalen, want de regeering zat er krap bij. Sedert 1660 vergenoegt men
zich er niet meer mede, het domein te verpanden: men verkoopt het bij partijen(1). In
1664 moest men, zuinigheidshalve, tal van ambtenaars wegzenden(2) In 1667 waren
de uit Madrid gezonden toelagen nauwelijks toereikend voor het honderdste der
loopende behoeften. Vlaanderen verklaart geen 1200 gulden te kunnen vinden voor
het onderhoud van eenige onlangs aangekomen Italiaansche soldaten(3). Het volk is
‘zoo ontmoedigd, dat men op hetzelve niet rekenen mag’.
Doch gelukkiglijk barstte de oorlog uit tusschen Engeland en de Vereenigde
Provinciën (Maart 1665), en de koning van Frankrijk, sedert 1662 met dezelven
verbonden, is verplicht ze te verdedigen. Spanje had dit buitenkansje moeten ten
nutte maken en tot de Hollanders toetreden. Doch de regeering der regentes,
Maria-Anna van Oostenrijk, is in slaap gesust door de behendige diplomatie van
Lionne. Zij luistert niet naar de wanhoopskreten van Castel Rodrigo, die een leger
van 50.000 man in Picardië ziet verzamelen en met schitterende wapenschouwingen
den veldtocht inzetten.
Den 7n Mei 1667, laat Lodewijk XIV zijn Traité des droits de la Reine très
chrétienne te Madrid afgeven. Hij eischt als hem toebehoorende: Brabant, Antwerpen,
Limburg, Mechelen, Gelderland, Namen, Kamerijk, Henegouw, wat nog blijft van
Artesië, een derde van Luxemburg, en, den 24n, overschrijden zijn troepen de grens,
zonder oorlogsverklaring. Castel Rodrigo denkt er geen oogenblik aan, hun het

(1) J. Le Roy: Histoire de l'aliénation, engagère et vente de seigneuries, domaines et juridictions
du duché de Brabant, de Limbourg et du pays d'Outremeuse (z.p. 1662-1663); Gilliodts-Van
Severen: Coutumes de la salle d'Ypres, deel II, blz. 340.
(2) Placcaeten van Brabant, deel IV, blz. 149.
(3) Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 3e reeks, deel IX [1867], blz. 358.
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hoofd te bieden. Hij begint den veldtocht, ‘zooals overwonnelingen hem gewoonlijk
eindigen’(1), door de plaatsen op te blazen welke hij niet kan verdedigen: La Bassée,
Condé, Armentières, Saint-Ghislain, ja de nog niet gedroogde muren van Charleroi.
Hij wijkt terug naar Brussel met zijn weinige regimenten en geeft den 29n Mei een
manifest tegen den overweldiger uit(2). Om dezes vooruitgang te stuiten, laat hij de
wegen afsnijden, de bruggen vernielen, de molenijzers wegnemen, de vijandelijke
kolommen bestoken en haar konvooien aanvallen. Den 8n Juni belooft hij aan allen,
die als ‘partisans’ zullen strijden, adelbrieven met vrijstelling van belastingen en
vrijwaart hij het bezit van den gemaakten buit. Hij tracht troepen in de provinciën te
lichten, 12.000 manschappen in Vlaanderen, 2.400 in het Naamsche. Ondertusschen
smeekt de regentes, uit Madrid, haar onderdanen een laatste inspanning te beproeven,
ten einde ‘vlugge en doelmatige middelen te vinden om aan den zoo verrassenden
aanslag van den koning van Frankrijk te weerstaan’, met belofte ‘van tijd tot tijd
zooveel steun en bijstand te zullen zenden als zij kan’(3).
Terwijl zij aldus haar nood bekende, ontrolde de door Turenne knap voorbereide
inval zich als een statige parademarsch rondom de zegevierende intrede van den
koning en de koningin in hun nieuwe bezitting. De hofdames volgden de troepen in
staatsiewagens. Vander Meulen toekende de belegeringen der vestingen, welke hij
bij zijn terugkeer zou schilderen met die vernuftige kunst, welke ons het tafereel van
dien wonderlijken veldtocht bewaarde. De troepen hoefden zich slechts te vertoonen,
en de steden openden haar poorten. Winoksbergen geeft zich over den 5n Juni, Veurne
den 12n, Doornijk den 24n, Dowaai den 6n Juli, Kamerijk den 18n, Oudenaarde den
31n. Men maakt slechts loopgraven vóór de vestingen ‘om de eer der slotvoogden te
redden’. Dendermonde, alleen, door de wateren omringd, maakte aanstalten tot verzet.
Doch voor zoo iets zou het leger zijn

(1) C. Rousset: Histoire de Louvois, deel I, blz. 104 (Parijs, 1862)
(2) Placcaeten van Vlaenderen, III, blz. 1328.
(3) Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 2e reeks, deel I [1851], blz. 411.
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marsch niet onderbreken. Turenne drong niet aan en rukte op Rijsel. Het was de
eerste door Vauban bewerkte belegering en zij duurde slechts enkele dagen. Een
verrassing, welke Castel Rodrigo door Marsin tegen de Fransche liniën liet beproeven,
mislukte. De capitulatie der plaats werd den 17n Augustus geteekend. Men nam nog
Aalst, vervolgens kantonneerde men de troepen voor den winter, in het land van Gent
en van Brugge.
Doch de Vereenigde Provinciën welke, in het begin harer krijgsverrichtingen tegen
Engeland, belemmeringen hadden ondervonden, dwongen dit land tot het sluiten van
den vrede, door de stoutmoedige beschieting van Chatam (31 Juli 1667). Thans
dachten zij nog slechts aan het versterken van haar wankelende ‘barrière’, en Jan De
Witt werkte daaraan met koortsigen ijver. Reeds in het begin van 1668, waren de
Republiek, Engeland en Zweden tegen Frankrijk verbonden. De keizer ware gevolgd,
zoo Lodewijk XIV zich niet met hem verstaan had (20 Januari) voor de mogelijke
verdeeling der Spaansche monarchie. Hij behield zich onder meer voor, de
Nederlanden en het Vrijgraafschap, waarvan Condé zich in veertien dagen meester
maakte, van 5n tot 19n Februari. Overigens was hij voor het oogenblik besloten niet
verder te gaan. Reeds op 15 April was hij met de drie verbonden mogendheden
overeengekomen. Men gaf Spanje de ‘keus’, ofwel Luxemburg en het Vrijgraafschap
af te staan, of een nieuwe grens in Artesië, in Vlaanderen en in Henegouw aan te
nemen. Spanje onderwierp zich. Het verdrag van Aken van 2 Mei 1668 gaf den
allerchristelijksten koning Charleroi, Binche, Ath, Dowaai met het fort van de Scarpe,
Doornijk, Oudenaarde, Rijsel, Armentières, Kortrijk, Winoksbergen en Veurne, met
hunne baljuwschappen, grondgebieden, heerlijkheden en aanhoorigheden(1). Voor de
tweede maal was de rust in Europa hersteld door de afbrokkeling der Nederlanden.
Doch wat daarvan overbleef, werd voortaan vertrouwd aan de hoede der
mogendheden, die door Spanje den vrede lieten betalen, dien zij van Frankrijk gekocht
hadden.

(1) Vast: Les grands traités du règne de Louis XIV, deel II, blz. 14 en volg.
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Die vrede was overigens zeer broos; een eenvoudige blik op de door Lodewijk XIV
gevorderde grens liet zulks blijken. Want die zaagvormige grens, met punten diep
in het Spaansch grondgebied dringend, is in werkelijkheid een oorlogsgrens en lijkt
schier op een vóór den vijand getrokken schanslinie. In schijn, heeft de koning van
Frankrijk zich verschillende vestingen dooreen laten geven; in werkelijkheid, heeft
hij ze oordeelkundig gekozen om door dezelve al de overgangen van rivieren te
beheerschen: dien der Samber door Charleroi, dien der Schelde door Oudenaarde,
dien der Leie door Kortrijk. En zijn stelling is des te dreigender, daar hij achter die
bruggenhoofden met koortsachtige bedrijvigheid werkt om zijn buit in te richten en
te versterken. Terwijl hij de intendance van Kust-Vlaanderen en den souvereinen
Raad van Doornijk instelt, laat hij door Vauban die prachtige vestingen bouwen,
welke Louvois geestdriftig boven die der Romeinen stelt en die, in den nog
verwijderden tijd van grooten tegenspoed, Frankrijk voor den inval zullen behoeden.
Duinkerken wordt van bolwerken voorzien, een schier onneembare citadel wordt
aan Rijsel's omheining toegevoegd, statige kazernen en een kanongieterij verrijzen
te Dowaai.
Tegenover die machtsuiting, is de ellende der Spanjaards des te jammerlijker. De
Nederlanden hadden meer geleden onder den pas geëindigden veldtocht, dan
gedurende den eindeloozen laatsten oorlog. De reden hiervan is dat, tot dan toe, de
legers langzaam marcheerden, aan de vestingen bleven vertoeven en slechts dezer
onmiddellijke omgeving verwoestten, om weldra hun winterkwartieren te betrekken.
Nu heeft men het land stelselmatig gebrandschat en op hetzelve al de kosten der
verovering gelegd. Louvois beveelt de bosschen der monniken te laten kappen, ‘daar
die lieden onnut, en meestendeels onze vijanden genegen zijn’(1). Hij laat de goederen
der adellijke familiën verwoesten, in de hoop ze aldus te noodzaken, de partij van
Frankrijk te kiezen. Hij vertrouwt slechts op de macht en spot met degenen die vinden,
dat hij verkeerd handelt, met ‘de Vlamingen te ergeren, door hen eerst te bedwelmen
en hun gee-

(1) C. Rousset: Histoire de Louvois, deel I, blz. 120.
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nerlei schijn van vrijheid, noch hoop op een gunstige behandeling te laten’(1). ‘De
ervaring heeft ons te onzen koste onderwezen’, zegt hij, en er valt niet meer aan te
denken ‘Vlaanderen te winnen, zonder troepen noch kanonnen, door te onderhandelen
met monniken en privileges te verleenen’(2). De onmeedoogende opeischingen doen
dan ook de boeren bij de nadering der troepen naar de bosschen vluchten. Benden
moeten zeer ver gestuurd worden om geld te vinden. Men gaat tot in het land van
Waas brandschatten en de vrede is pas geteekend, of de hertog van Luxemburg,
alvorens te vertrekken, palmt nog 500.000 pond in, in Luxemburg, Limburg en
Gelderland.
Voortaan leeft de regeering, evenals het volk, in den schrik voor de Franschen, en
die schrik wordt nog versterkt door het bewustzijn van 's lands onmacht. Te Madrid
belooft de regentes, dat don Juan weldra zal komen; doch deze wil zich niet noodeloos
in de Nederlanden uitputten; hij blijft in Spanje om tegen het Hof te konkelen. En
de arme regentes verontschuldigt zich jammerend bij de provinciën, spreekt van haar
goede inzichten en haar mislukte toerustingen, ‘dewelke al het geld opgeslorpt hebben,
dat te vinden was en welke een inspanning uitmaken, die tot hiertoe niet beproefd
werd, zelfs niet onder keizer Karel V’(3).
Niet don Juan, doch de maarschalk van Castilië, don Inigo Fernandez de Velasco
y Tovar, komt Castel Rodrigo vervangen. Eilaas! die jichtige grijsaard, die gedurig
ziek is en kermt, dat men hem vermoordt als men hem over zaken spreekt, schijnt
‘er behagen in te vinden de dolste onbekwaamheid ten toon te spreiden’(4). Den
weerstand tegenover Frankrijk inrichten, daarvan is geen spraak; niemand denkt er
aan of kan er aan denken. Hoogstens wordt, in 1669, de uitvoer verboden van
steenkolen, die onmisbaar zijn tot het bakken der steenen voor nieuwe vestingen. En

(1) C. Rousset: Histoire de Louvois, deel I, blz. 121.
(2) Ibid., blz. 122.
(3) Bullet de la Comm. roy. d'Histoire, 2e reeks, deel I [1851], blz. 414.
(4) A. Lefèvre-Pontalis: Jean de Witt, grand pensionnaire de Hollande. deel II, blz. 24 (Parijs,
1884); Lonchay: La Rivalité, etc., blz. 246.
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nog wordt, bij het eerste dreigement, die maatregel ingetrokken(1). Hoe zou men zich
verdedigen zonder geld? De niet betaalde troepen ontbinden zich in tuchteloosheid.
Hun plunderingen zijn in 1670, in Henegouw, zoo talrijk, dat ‘niemand zich nog op
weg durft begeven, daar de krijgslieden er benden vormen van veertig tot vijftig man,
zelfs met officieren aan 't hoofd, die stelen en plunderen wat zij ontmoeten, de
menschen doodend en kwetsend en geweld plegend, zooals door de vijanden zelven
nooit gedaan werd’(2). 't Is dus niet te verwonderen, zoo de schranderste geesten, te
Madrid, in de overtuiging dat de monarchie nooit meer de Nederlanden zal kunnen
verdedigen, dezelve met Frankrijk zouden willen ruilen tegen Roussillon en Cerdagne.
Doch dien ruil zullen de Hollanders en Jan de Witt nooit dulden. Wat van België
nog rest, moet met Spanje behouden blijven, om de Vereenigde Provinciën te
beschermen. Allerminstens moet men het beproeven, Lodewijk XIV te nopen, het
door Richelieu en Mazarin voorgesteld ontwerp van een bufferstaat te verwezenlijken.
In 1669 knoopte 's-Gravenhage daaromtrent met Versailles onderhandelingen aan,
welke tot het volgend jaar duurden. Doch zij konden niet slagen: de koning hield al
de aanspraken staande, die hij namens Maria-Theresia gemaakt had op de bezitting
der Nederlanden. Versailles was verontwaardigd over de aanmatiging der
Amsterdamsche kooplieden, die al te zeer lieten blijken, dat het hun alleen om de
sluiting der Schelde te doen was en dat deze, naar hun gevoelen, ‘over de erfopvolging
der koningin moest beslissen en Engeland, Zweden en de vorsten van het Duitsche
Rijk moest wapenen’(3). Pomponne had gelijk, toen hij dit zegde. Inderdaad, de
Hollanders dachten geenszins aan een wezenlijke onzijdigheid van België; de rol
welke zij hetzelve aanwezen, was die van een kussen, waarop al de stooten van
Frankrijk breken zouden.

(1) C. Rousset: Histoire de Louvois, deel I, blz. 289.
(2) L. Devillers: Inventaire analytique des archives des Etats de Hainaut, deel II, blz. 203.
(3) R. Dollot: Les origines de la neutralité de la Belgique, blz. 194.
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III.
Terwijl Jan de Witt zich beijverde de inlijving der katholieke Nederlanden te
voorkomen, liet Lodewijk XIV zijn diplomatie een zwenking ondergaan, door Holland
af te zonderen. Hij had besloten, een kastijding toe te dienen aan de onbeschaamde
kruideniers, die zich veroorloofden zijn veroveringen te stuiten en die met hem van
souverein tot souverein wilden onderhandelen. Zou bovendien de nederlaag van de
Vereenigde Provinciën hem niet bepaald het zoo begeerd bezit van België verzekeren?
Hoe zou Spanje er nog kunnen aan denken het te verdedigen, als de reeds op de
Zuidergrens zoo stevig ingerichte Fransche legers in het Noorden op de liniën der
Waal zouden verschijnen?
Sedert 1670 leidt het Kabinet van Versailles den oorlog in door onderhandelingen,
die met een meesterlijke behendigheid voortgezet worden. Het scheidt Engeland en
Zweden van de Generale Staten af en keert dezelve tegen hen, het verzekert zich de
onzijdigheid van den keizer en, door het bondgenootschap met keurvorst.
Maximiliaan-Hendrik van Beieren, aartsbisschop van Keulen en bisschop van Luik,
bekomt het vrijen toegang tot de Maas en tot den Rijn, wat zal toelaten de Vereenigde
Provinciën in den rug aan te vallen, langsheen België, waarop slechts na de zegepraal
de hand zal gelegd worden. Jan de Witt, die de helpers, waarop hij meende te mogen
tellen, ziet wegsluipen, is wel gedwon gen zich met Spanje te verbinden.
Een nieuwe landvoogd, don Juan de Cuniga y Fonseca, graaf van Monterey, heeft
pas te Brussel den onbekwamen maarschalk van Castilië vervangen. Tweede zoon
van don Louis de Haro, den onderhandelaar van het verdrag der Pyreneeën, is die
jonge man van 21 jaar vervuld met de gedachte aan Spanje's vroegere grootheid en
vastbesloten zijn plicht te volbrengen. Hij schaft alle onnutte uitgaven af en geeft
het voorbeeld van zuinigheid door zelf hoogst eenvoudig te leven(1). Alles wat aan
geld overblijft, wordt

(1) De nuntius Pallavicino merkt op, dat hij te Brussel leeft met ‘una straordinaria modestia e
senza lusso’. Bijdragen en mededeelingen van het Hist. Genootschap te Utrecht, deel XXXII
(1911), blz. 82. In 1671 zegt Seignelav van hem: ‘hij betaalt het krijgsvolk en belet zoodoende
de diefstallen, die zoo talrijk waren en in stede van als de andere landvoogden alles tot eigen
baat te nemen, laat hij het gebruik van het geld nagaan, dat in zijn handen komt enz.’ P.
Clément: Lettres de Colbert, boekdeel III, 2e deel, blz. 296 (Parijs, 1865).
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besteed aan de vestingen van Brussel en van Bergen, waaraan sedert 1671 vijfhonderd
boeren werken bij diensten van vijf maanden(1). Buiten het land, tracht hij, trots de
mislukking zijner voorgangers, de gunst van het Duitsche Rijk te verwerven: van
zijn regeering af, heeft de Kreits van Bourgondië een bestendigen afgevaardigde te
Regensburg, namelijk raadsheer Lodewijk de Neuveforge, vervolgens zijn zoon(2).
Doch hij rekent vooral op Jan de Witt. Reeds in 1670 meldt hij hem wat hij van de
ontwerpen des konings weet(3); hij verstaat zich met hem, om de Nederlanden evenals
de Vereenigde Provinciën voor den Franschen handel te sluiten en, niettegenstaande
de kuiperijen zijner Madridsche vijanden, Castel Rodrigo en don Inigo de Velasco,
weet hij het zóó aan te leggen dat, dank zij de ondersteuning van zijn oom, den
aartsbisschop van Toledo, don Pascal van Aragon, en van zijn schoonvader, graaf
van Ayola, de regentes - die zijn krachtdadigheid moet erkennen en ten slotte
overtuigd is dat, in de huidige omstandigheden, alle aarzeling onvermijdelijk België
zou doen verliezen, - besluit, op 17 December 1671, een verdedigend
bondgenootschap met de Republiek te onderteekenen. Ongelukkiglijk, is de geldnood
grooter dan ooit. Monterey is zoo arm, dat hij aan de Neuveforge schrijft, ‘te
vermijden zich te uiten, als men hem te Regensburg spreekt over de door den Kreits
van Bourgondië te leveren belastingen’(4); verder meldt hij dat hij, in stede van de
aan de Generale Staten beloofde 10.000 man, hun slechts 3000 ruiters kan zenden.
De bliksemsnelle inval in de Vereenigde Provinciën door Lodewijk XIV, wiens
troepen den 12n Juni 1672 die zelfde

(1)
(2)
(3)
(4)

L. Devillers: Inventaire analytique des archives des Etats de Hainaut, deel II, blz. 208.
Biographie nationale, deel V, kol. 302.
Fruin-Japikse: Brieven van Jan De Witt, deel IV, blz. 60.
E. de Borchgrave: Histoire des rapports de droit public, etc. blz. 294.
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Ysel overtrokken, waar vroeger met zooveel geluk de pogingen van Spinola
getrotseerd werden, veranderde eensklaps den toestand. Den koning worden door de
radelooze Hollanders Maastricht, de Rijnsteden, Noord-Brabant aangeboden. Had
hij aangenomen, dan ware het gedaan geweest met België, omtrokken en ter zijde
aangevallen. Hij weigerde, uit hoogmoed of uit minachting voor de Republiek, en
die weigering deed tegen hem den geduchten tegenstrever verrijzen, die van toen af
zijn ondergang wilde bewerken. Den 8n Juli benoemden de Generale Staten Willem
III tot stadhouder der Republiek; den 20n Augustus worden Jan de Witt en zijn broeder
te 's-Gravenhage door het razend gepeupel vermoord.
Edoch, de opening der sluizen heeft Holland beveiligd. De aanloop der Franschen
is gebroken. Zij blijven verbaasd vóór de strooming staan. Willem bedenkt het
ontwerp, hen van hun operatiebasis af te snijden. In November zet hij zich op marsch
door de Nederlanden met het inzicht, Charleroi te veroveren en zich daar te vestigen.
Monterey zendt hem, onder het bevelhebberschap van Marsin, de weinige bataljons
waarover hij beschikt. Hij laat openbare gebeden lezen voor het welslagen der
onderneming, tot groote spijt van Lodewijk XIV, ‘die de schrik van Europa meende
te zijn’(1). De prachtige verdediging van Montal verplichtte Willeem overigens den
aftocht te blazen, en Monterey bleef voorgoed in de ongunst des konings. Het Hof
van Madrid, dat niet in den oorlog wenschte gesleept te worden, keurde schroomvallig
den landvoogd af. Het was een onnutte vernedering. Lodewijk XIV wilde zich geen
nieuwen vijand op den hals halen, alvorens met de Hollanders gedaan te maken. Hij
vergenoegde zich met, het volgend jaar (1673), door België de troepen te sturen, die
Maastricht zouden belegeren. Onderweg plunderden zij het land en ontrustten Brussel,
doch zij waagden geen aanval.
Nauwelijks had Maastricht gecapituleerd (2 Juli 1673), of de oorlog werd algemeen.
In Augustus verbonden de keizer en Spanje zich met de Vereenigde Provinciën tegen

(1) Brieven van Saint-Meurice, Revue de Paris, 1 September 1912, blz. 155.
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Frankrijk. Mits een hulp van 8000 man, moest Spanje al de grondgebieden heroveren,
welke het sedert het verdrag der Pyreneeën afgestaan had, en bovendien Maastricht,
dat door de Generale Staten beloofd was. Daarentegen lieten deze zich - veertig jaren
van te voren het Barrière-tractaat inleidend - het recht toekennen de voornaamste
strategische punten der Nederlanden te bezetten(1). Den 16n October, verklaarde
Monterey, in naam der regentes, Frankrijk den oorlog.
De krijgsverrichtingen ontwikkelden zich echter niet dadelijk in België; zij werden
samengetrokken op den Rijn, dien Montecuculli tegenover Turenne zocht over te
trekken. Hij lukte daarin in de maand November. Op hun rechtervleugel bedreigd,
trekken de Franschen, in het voorjaar 1674, naar de Samber af, waar zij het
oorlogstooneel overbrengen. De prins van Oranje, versterkt met keizerlijke regimenten
welke de graaf van Souches hem langs het land van Luik aangevoerd heeft, wil hen
overrompelen en op Parijs marcheeren. Doch Condé houdt hem staan in den bloedigen
slag van Fayt lez-Manage (of van Seneffe, 11 Augustus 1674), vervolgens dwingt
hij hem het beleg vóór Oudenaarde op te breken en naar Holland terug te trekken
Hij kwam daar aan, vol wrevel tegen de Spanjaards en verontwaardigd over den
hoogmoed van Monterey die, niettegenstaande de belachelijke zwakheid zijner
troepen, verstaan had, als luitenant des katholieken konings, met hem als gelijke te
handelen en, liever dan zich onder zijn bevelen te stellen, geen deel aan den slag van
Fayt had genomen. De vijanden van den landvoogd verhaastten zich zijn terugroeping
te vragen.
Hij werd vervangen door den cavalerie-generaal der Nederlanden, don Carlos de
Gurrea Aragon y Barja, hertog van Villa Hermosa, graaf van Luna y Picallo. Die
persoonsverandering kon den toestand niet wijzigen. Deze bleef onder villa Hermosa
wat hij onder Monterey was, of liever, hij verergerde. Daar hij geenerlei versterking
ontvangt, smelt zijn leger als sneeuw voor de zon. Na aftrek van de noodige
garnizoenen voor de vestingen, bestaat het, in 1675, nog

(1) Dumont: Corps diplomatique, boekd. VII, 1e deel, blz. 240.
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ten hoogste uit 6000 man. Vergeefs zendt de hertog den graaf van Bergeyck naar
Madrid, die, ‘met tranen in de oogen’(1), den koning de nooddruft der troepen uiteen
zet; er komen enkel goede woorden en een brief van de koningin, die vraagt dat men
haar uit Vlaanderen kanarievogels zende, ‘die liefelijk zingen en fluiten’(2). De
Hollanders verbergen hun minachting voor hun onbemiddelden bondgenoot niet
meer en bekreunen zich voortaan niet over hem. Villa Hermosa beschuldigt den prins
van Oranje slechts ‘tot eigen doeleinden te handelen, en geenszins voor de belangen
der gemeenschappelijke zaak’(3). De betrekkingen met hem verergeren gedurig tot
het einde van den oorlog en bevorderen ruimschoots de zaak van Lodewijk XIV.
Reeds in 1675 hernemen de Franschen bepaald de overhand. Terwijl Turenne
Montecuculli in Duitschland verslaat, bemachtigt de graaf van Estrades, bevelhebber
van Maastricht, de citadel van Luik. De verrichtingen zullen nu in de Maasvallei
gebeuren, om de Nederlanden van het Duitsche Rijk af te snijden en dezelve af te
zonderen. Samen met Condé, opent de koning den veldtocht in de maand Mei. Zijn
flankeurs hernemen aan de keizerlijken Hoei en Dinant, welke zij het jaar te voren
bezet hebben; hij zelf trekt met het gros van het leger op naar Visé. Na een stilstand
voor de belegering en de inneming van Limbourg (21 Juni), zet hij zijn tragen en
statigen marsch voort langs Tongeren, Sint-Truiden, Thienen en Charleroi, van verre
nagegaan door den prins van Oranje, die hem niet durft aanpakken. Einde Juli keert
hij naar Versailles terug, na een breede strook van Haspengouw en Brabant door
brand vernield of uitgeplunderd te hebben. In het begin van October gingen de
garnizoenen van Rijsel en van Oudenaarde fourageeren in het land van Waas, waar
zij meer dan 200 huizen en kasteelen en ‘de schoonste dorpen ter wereld’ in asch
legden(4).

(1)
(2)
(3)
(4)

Gachard: Les Bibliothèques de Madrid et de l'Escurial, blz. 348 (Brussel, 1875).
Ibid., blz. 350.
Ibid., blz. 368.
C. Rousset: Histoire de Louvois, deel II, blz. 194.
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De volgende veldtocht werd ondernomen met het door Vauban voorgestelde doel,
Frankrijk langs den kant der Nederlanden een onoverschrijdbare grens te geven. Men
begon dien met een nieuwen strooptocht in het land van Waas, dat een belasting van
900.000 gulden betalen moest, en met troepenbewegingen van de zee naar de Leie
en van de Samber naar de Moezel. De Spanjaards lieten zich in den hun gespannen
valstrik vangen. Zij ontblootten de vestingen der Schelde. Daarop hadden de
Franschen het gemunt. Condé, den 17n April belegerd, capituleerde den 26n.
Vervolgens opent Bouchain zijn poorten. Oranje nadert tot Denain, in 't zicht van de
Franschen. Hij noch de koning dorsten echter de kans van een geregeld gevecht
wagen, en hij trok zich terug om Maastricht te omsingelen, tot groote
verontwaardiging der Spanjaards, die hem hun vestingen wilden doen verdedigen.
Op 31 Juli gaf Aire zich over, na een kogelregen, die Louvois in verrukking bracht.
Die bewonderaar van den oorlog met krachtig ingrijpen kreeg daar liefhebberij in
het bombardeeren, ‘dat een stad in drie dagen plat legt of de burgers tot opstand
drijft’(1). Na de inneming van Aire, marcheert de maarschalk van Schomberg op
Maastricht, de zwakke regimenten van Villa Hermosa verdrijvend, en Willem tot
den aftocht dwingend.
De winter was nog niet geëindigd, als de Franschen, tot verbazing en bewondering
van den vijand, weer aan 't werk gingen. Valencijn geeft zich den 17n Maart over,
vervolgens was 't de beurt aan Kamerijk (17 April) en Sint-Omaars (19 April), die
gelijktijdig omsingeld waren. Willem van Oranje, die hun te hulp snelt, laat zich te
Cassel (11 April 1677) kloppen. Doch zijn herhaalde tegenslagen vermeerderen
slechts zijn wilskracht. Hij brengt zijn troepen terug naar Charleroi, waarvan de
maarschalk van Luxemburg hem het beleg doet opbreken (14 Augustus).
De veldtocht van: 1678, evenals de vorige in vollen winter begonnen, ging nog
sneller. Den 10n December wordt Saint-Ghislain genomen, vervolgens ondergaan
Gent (4 tot 12 Maart) en Ieperen (18 tot 25 Maart) hetzelfde lot. Rondom Maastricht
heft het garnizoen onmeedoogend belastingen.

(1) G. Rousset: Histoire de Louvois, deel I, blz. 240.
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Louvois wil van geen erbarming weten: ‘men zegt mij dikwijls, schrijft hij den
stadhouder, dat in dit of dat dorp brand gesticht werd, doch dat is het niet wat hoeft
om te doen betalen: men moet gansche dorpen in asch leggen’(1). Aldus berispt, wordt
de Calvo stouter. Hij zendt benden tot in Brabant; in den nacht van 3 op 4 Mei nemen
600 dragonders Leeuwe bij verrassing. Het jaar eindigt met de blokkade van Bergen,
de eenige stad die nog weerstond in het derwijze door de troepen verheerde
Henegouw, ‘dat er niets meer geheel bleef’(2).
Die verbazende uitslagen hebben al de bondgenooten, ter uitzondering van den
prins van Oranje, ontmoedigd. De Vereenigde Provinciën zijn moede van een
ruïneerenden oorlog. Het uitgeputte Spanje snakt naar den vrede. Het is verbitterd
tegen de Hollanders, die steeds zijn belangen aan de hunne offerden. Niemand kan
de minste begoocheling omtrent hun inzichten in de Nederlanden hebben. ‘Hun
politiek, schrijft Bergeyck, is ons heel in hun macht te houden, in zooverre en op
zulke wijze, dat wij niet meer in staat wezen hun ijverzucht te verwekken of ons zelfs
in geenen deele kunnen overleveren aan handel, scheepvaart of nijverheid’(3). Tijdens
de laatste jaren hebben hun troepen zich zoo verfoeilijk gemaakt als de vijand, door
hun beleedigingen tegenover de katholieke kerk. Moesten de Belgen te kiezen hebben
tusschen de Republiek en Frankrijk, dan zou de godsdienst hen ongetwijfeld naar dit
laatste doen overhellen(4).
De vrede werd eindelijk gesloten te Nijmegen, den 10n Augustus 1678(5), tusschen
den koning van Frankrijk en de Vereenigde Provinciën, tot groote woede van Willem
III die niet kon weerstaan aan de verzoeking een zegepraal in extremis te behalen en
den 14n vóór Bergen, de liniën aanviel van den maarschalk van Luxemburg, welken
hij niet

(1)
(2)
(3)
(4)

G. Rousset: Histoire de Louvois, deel II, blz. 498.
L. Devillers: Inventaire analytique des archives des Etats de Hainaut, deel II, blz. 223.
Gachard: Bibliothèques de Madrid et de l'Escurial, blz. 353.

Ibid., blz. 383. Cf. Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 3e reeks, deel VI [1864], blz. 44.
(5) Vast: Les grands traités du règne de Louis XIV, deel II, blz. 53.
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kon doen wijken. Lodewijk XIV gaf Maastricht aan de Hollanders terug, en vijf
weken later, den 17n September, trof hij een schikking met Spanje, waarbij hem,
boven en behalve het Vrijgraafschap, nog een nieuwe strook der Nederlanden
afgestaan werd(1). Frankrijk zag af van eenige vooruitgeschoven posten die het zich,
in 1668, te Aken had doen toekennen. Doch zoo het Kortrijk, Oudenaarde, Binche
en Charleroi ontruimde, kreeg het, door het bezit van Valencijn, Bouchain, Condé,
Kamerijk, Aire, Sint-Omaars, Ieperen, Waasten, Poperinge, Belle, Cassel, Bavai en
Maubeuge, een doorgaande, uitgelezen regelmatige grens. Het verdrag dat het den
5n Februari 1679 met het Duitsche Rijk sloot(2), verbeterde nog zijn toestand in België.
Het hertogdom Bouillon, bisschoppelijk leen, door het huis van La Tour d'Auvergne
bezet, bleef hetzelve behouden; wel werd bepaald, dat binnen de drie maanden over
de aanspraken van den bisschop van Luik zou beslist worden, doch dat bleef zonder
gevolg.

IV
Met den vrede van Nijmegen begint een nieuwe stadie van Spanje's verval. Deze
maal nog betaalde dit land de kosten van den oorlog. Door de zwakheid, dat het
verraden had, haalde het zich de verachting èn van zijn tegenstrever, Lodewijk XIV,
èn van zijn gewezen bondgenooten, de Hollanders, op den hals. Het werd dit dadelijk
gewaar. De Vereenigde Provinciën, terug in het bezit van Maastricht gekomen,
behielden de vesting, in stede van ze aan den katholieken koning over te geven,
zooals in 1673 beloofd was. Voor den katholieken koning, zal de vrede, welken hij
zijn tegenstrever toestaat, slechts een ‘knagende en overweldigende vrede’(3) zijn,
met een lange reeks vernederingen en machtsmisbruik. En hoe zou het anders?
Inderdaad, volgens den vrede van Nijmegen, zou de eindafbakening der grens door
latere onderhandelingen geregeld worden; over-

(1) Vast: Les grands traités du règne de Louis XIV, deel II, blz. 79.
(2) Ibid., blz. 100.
(3) C. Rousset: Histoire de Louvois, deel III, blz. 6.
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winnaars en overwonnelingen zouden dus dadelijk weer tegenover elkander staan!
Zijn artikel 13 bepaalde, dat de katholieke koning de vesting Charlemont zou
afstaan, zoo hij niet, binnen het jaar, van den bisschop en van het kapittel van Luik,
den afstand van Dinant ten voordeele van den allerchristelijksten koning bekwam.
Doch de bisschop, die te Rome protest aangeteekend had tegen den vrede van
Nijmegen en de opofferingen welke deze hem kostte, sloeg de aanzoeken der
Spanjaards af. Villa Hermosa, door Lodewijk XIV aangemaand, moest, vóór het
verloop van het jaar, Charlemont ontruimen. En terwijl Frankrijk de flinke vesting
in bezit nam, welke Karel V vroeger tegen hetzelve gebouwd had, liet het zijn troepen
de kasselarijen van Aalst, en Oudburg te Gent, de steden Geeraardsbergen, Ninove,
Ronse, het land van Beveren, de ambachten Assenede en Bouchaute bezetten.
Terzelfder tijd vestigde het zich te Rodenmacher, in Luxemburg (30 December 1678),
vervolgens te Hesperingen (12 October 1679), te Chièvres, Chastoi, Givet, Fumay,
Revin en in zeventien omliggende dorpen. Op de vergaderingen, die te Kortrijk op
20 December 1679 geopend worden, om de te Nijmegen voorziene grensbepaling
te bespreken, nemen de Fransche afgevaardigden een beleedigende houding aan en
vooraleer zij er in toestemmen te beraadslagen, moet Karel II afstand doen van den
alouden titel van hertog van Bourgondië, welken al zijn voorouders sedert Philips
den Schoone gevoerd hebben(1). Het volgend jaar gaat het er nog erger aan toe. De
Vergaderkamer, in het Parlement te Metz ingesteld, begint de beruchte vonnissen te
vellen, die den koning den weg naar Luxemburg moeten banen, en meteen naar dezes
geduchte vesting, de laatste borstwering die het koninkrijk langs Duitsche zijde moet
dekken.
Reeds op 24 Juli 1680, beveelt zij de inlijving van Virton en van Saint-Mard, als
oude aanhoorigheden van het bisdom Verdun; op 21 April 1681 velt zij hetzelfde
vonnis voor het graafschap Chiny. De vonnissen worden dadelijk uitgevoerd. De
graaf van Bussy is in de maand Maart vóór Virton verschenen. Op de weigering van
den bevelhebber hem de poor-

(1) Dollot: Les origines de la neutralité de la Belgique, blz. 253.
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ten te openen, begint hij dadelijk met belastingen in de dorpen te heffen; hij ‘sluipt
heel de provincie rond’, kaapt het vee, vernielt de huizen, breekt de kerkklokken
stuk(1). En zijn aanval wordt slechts beantwoord door het bevel aan het garnizoen
zich terug te trekken. Ook hoeven de troepen van het graafschap Chiny teruggeroepen,
onder bedreiging van een inval in Vlaanderen en in Henegouw, zoo zij op hun post
blijven. In Augustus is nog alleen het provoostschap Luxemburg in het bezit der
Spanjaards. En dan nog is de stadhouder, de prins van Chimay, daarin ingesloten
met nauwelijks 1600 man, terwijl er 5000 noodig zijn om de vesting te bezetten(2).
Zijn consigne is alle onvoorzichtigheid vermijden. Te Habay hebben eenige boeren
zich tegen de roovers willen verdedigen; terstond keurt hij die daad af en zegt dat
hij de schuldigen zou doen opknoopen, zoo hij ze kende(3). Edoch, de vergaderingen
te Kortrijk zijn herbegonnen, en geenerlei protest laat er zich hooren(4). ‘Het schijnt,
dat men er in slaap gewiegd ofwel betooverd wordt’(5). Werkelijk, was men er bewust
van een uiterste machteloosheid. Villa Hermosa heeft geen andere toevlucht meer
dan tot een politiek van gedurige toegeving. Hij wijkt altijd en overal, niet alleen
vóór Frankrijk, maar ook vóór het gepeupel van Brussel; een opstand volstaat om
hem den magistraat te doen laken en aan de afgevaardigden der ‘natiën’ te verklaren,
dat niets den koning zoo duurbaar is als haar privileges.
Zijn opvolger, Alexander Farnese, tweede zoon van den hertog van Parma, in
October 1680 te Brussel aangekomen, diklijvig, ‘geheel lomp en schier lam’,
onbekwaam om te paard te stijgen(6), kon door den roemvollen naam dien hij

(1) J. Grob: Bausteine zur Geschichte des Luxemburger Landes, blz. 91 (Luxemburg, 1899);
Schötter: Le Luxembourg depuis le traité de paix de Nimègue. Publications de la section
historique de l'Institut de Luxembourg, deel XXXIV.
(2) Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 3e reeks, deel X [1869], blz. 367.
(3)
(4)
(5)
(6)

Grob: loc. cit., blz. 95.
Ibid., blz. 87.
C. Rousset: Histoire de Louvois, deel III, blz. 217.
Mémoires secrets d'Adrien Foppens. Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 4e reeks, deel IV
[1877], blz. 395.
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voerde slechts des te beter zijn eigen onbekwaamheid en de algemeene verwarring
doen uitkomen. De Brusselaars waren verontwaardigd hem door de stad te zien rijden,
omringd van talrijke lijfjonkers en voetknechten ‘in een zeer prachtige koets die op
een zegewagen geleek’, terwijl de in lompen gehulde soldaten langs de straten
schooiden en de reizigers op de groote banen uitschudden. De schatkist is zóó ver
ledig, dat de leveranciers van het leger hun leveringen staken en dat geen brood voor
de mannen, geen hooi voor de paarden meer te vinden is. Op de grens is de desertie
verschrikkelijk. De lijfwachten van den landvoogd zelven worden niet meer betaald;
zij gaan het Zoniënbosch verwoesten. En het volk, verbitterd door de ellende en
aangemoedigd door de zwakheid der overheid, wordt uitdagend en aanmatigend. In
Brabant zeggen de ambachtslieden, ‘dat men hun eer het hart zal ontrukken dan één
enkelen stuiver’. Als de prins van Parma in zijn prachtige koets voorbijrijdt, wordt
hij uitgejouwd. En tot beteugeling onbekwaam, sluit hij oogen en ooren, laat hij de
zaken maar draaien, op niets anders bedacht dan om altijd ‘het tegengestelde te doen
van Frankrijk’, om de onderdanen ‘zoo zacht mogelijk’ te behandelen, in de hoop
door overmaat van zwakheid ‘de ongehoorzaamheid en oneerbiedigheid’ te
overwinnen(1). Een opflikkering van wilskracht die hem in April 1681 tot handelen
noopt, toen de ‘natiën’ van Brussel weigeren de belasting toe te staan, wordt weldra
gevolgd door een schandelijken aftocht. Overigens bekommert hij zich zeer weinig
over de wanorde en de ellende van het land. Alleen Lodewijk XIV boezemt hem
vrees in en hij ontziet geenerlei middel om tegen hem den steun der Vereenigde
Provinciën te bekomen. Den 21n December 1680 bekrachtigt hij een douanetarief,
dat hij rechtstreeks met haar besproken heeft zonder de tusschenkomst van den
Privaten Raad en hij offert op wat nog van 's lands nijverheid rest(2). En die
verderfelijke toegeving baat niet. Het volgend jaar geeft de Republiek een afwijzend
antwoord op de vraag om 5 tot 6000 man te leggen in de vestingen der Nederlanden
(October 1681).

(1) Mémoires de Foppens, loc. cit., blz. 396.
(2) M. Huisman: La Belgique commerciale sous l'empereur Charles VI. La Compagnie d'Ostende,
blz. 23 (Brussel, 1902).

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

38
Doch zoo zij zich niet verwaardigt met den prins van Parma overeen te komen, is zij
niettemin vast besloten haar ‘barrière’ tegen den koning van Frankrijk in stand te
houden. Zij hernieuwt haar verbond met Zweden (October 1681), en weldra voegen
zich de keizer, over de inlijving van Straatsburg verontwaardigd, en vervolgens de
koning van Spanje bij het bondgenootschap. Een nieuwe oorlog zou de door Lodewijk
XIV zoo gelukkig verwezenlijkte ‘hereenigingen’ in gevaar brengen. Hij legde er
zich op toe, tijd te winnen. De blokkade van Luxemburg werd opgebroken (Maart
1682), onder het eervol voorwendsel, dat, gezien Oostenrijk door de Turken bedreigd
was, de allerchristelijkste koning zelfs niet den schijn wilde hebben, misbruik te
maken van het gevaar waarin de Christenheid verkeerde. Overigens deed hij niet den
minsten afstand van zijn aanspraken op de plaats. Hij had Spanje voorgesteld aan al
het overige te verzaken, zoo het hem die wilde afstaan, en hij had aangeboden den
koning van Engeland als scheidsrechter te nemen. Dat plan werd te Madrid afgewezen,
waar, na den dood van don Juan en de wanorden die hij verwekt had, de
Oostenrijksche invloed vermeerderde en het Hof een krachtdadiger politiek aannam.
Dat bleek door het zenden naar de Nederlanden van den ambassadeur van keizer
Leopold bij Karel II, den markies van Grana, die in April 1682 den onbekwamen
prins van Parma kwam vervangen. Hij bracht eenige versterkingen mede en vleide
zich, weldra de noodige hulpmiddelen te zullen vinden om de zaken recht te helpen.
Hij deed het onmogelijke om de tucht onder de troepen te herstellen, het bestuur
opnieuw in te richten, het overal verzwakt gezag te versterken, den jammerlijken
staat der financiën door zuinigheid te verhelpen. Doch zijn begoocheling was van
korten duur. Hij stuitte dadelijk tegen den onwil en de weerspannigheid van de
ambtenaars en magistraten, die aan een vadsig en kommerloos bestaan gewend waren.
Overigens had hij geen ervaring, kende hij niets van den lande, en de middelen
waartoe hij zijn toevlucht nam, verergerden den toestand in plaats van hem te
verbeteren. Vergeleken met zijn voorgangers, verschijnt hij als ‘een groot man’; zij
die hem
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naderden, erkenden zijn ‘bewonderenswaardige talenten’(1). En nochtans bleef de
toestand verduisteren, zoo binnen als buiten. ‘Wij zijn hier, schrijft Foppens, in
November 1682, als rampzalige ter dood veroordeelden, die slechts met een soort
van ongevoeligheid den noodlottigen slag afwachten’(2).
Zijn angst laat zich verstaan, als men bedenkt, dat Spanje, door Lodewijk XIV,
als uiterste termijn voor het antwoord op zijn vorderingen, de dag van 25 Januari
1683 aangewezen werd. Op aandringen van Engeland en van de Vereenigde
Provinciën, verlengde hij dien tot 1n Augustus. Den 31n der zelfde maand, liet hij
den markies van Grana zeggen, dat zijn troepen in de Nederlanden zouden dringen,
om daar op dezer kosten te verblijven, gezien hij geen voldoening bekomen had. De
bezetting begon reeds den volgenden dag, en met haar ook de plunderingen en
opeischingen. Louvois had bevolen, het land ‘buiten staat te stellen den markies van
Grana iets te geven, wat slechts kan met er veel wanorde te stichten’(3).
Door den Spaanschen ambassadeur dringend aangezocht, vermocht de prins van
Oranje de Generale Staten de belofte te ontrukken, Grana 13.000 man te zenden.
Middelerwijl onderhandelde hij met Versailles, belovende van Spanje te zullen
verkrijgen, dat het Frankrijk heel het grondgebied ten Zuiden eener lijn van
Nieuwpoort tot Namen zou afstaan, zoo de koning wilde afzien van Luxemburg.
Doch was de sterkte dezer vesting voor hem een reden om te pogen-Lodewijk XIV
daarvan te verwijderen, zoo deed zij ook dezen naar haar bezit hunkeren. Men kon
dus niet overeenkomen. Anderzijds liet de mare van het opbreken der belegering van
Weenen door de Turken (12 September) Grana op 's keizers tusschenkomst hopen.
Den 12n October beval hij met geweld het geweld van wege de Franschen te
beantwoorden(4).

(1)
(2)
(3)
(4)

Mémoires de Foppens, loc. cit., blz 465.
Ibid., blz. 464.
C. Rousset: Histoire de Louvois, deel III, blz. 237.
Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, boekdeel XI, 1e deel [1846], blz. 68.
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Lodewijk XIV maakte onmiddellijk het hem aldus aangeboden voorwendsel ten
nutte. De verovering der Nederlanden diende voltrokken, vóór dat Leopold ter hulp
kon snellen. Al de maatregelen waren getroffen: de kanonnen stonden gereed. Men
wist wel, dat men tegen geen geregelde troepen zou te strijden hebben, en was besloten
de belegeringen met kracht door te zetten en schrikaanjaging aan te wenden. En de
veldtocht was even wreed als kort. Diksmuide, wiens garnizoen slechts uit zeventien
ruiters zonder paarden bestond, gaf zich bij de eerste aanmaning over; Kortrijk opende
zijn poorten met zulk een spoed, dat de belegeraars er een weinig beschaamd over
waren voor de belegerden(1). Het land van Waas, Noord-Vlaanderen, Brabant werden
onmeedoogend verwoest(2). Luxemburg alleen verdedigde zich prachtig. De prins
van Chimay capituleerde slechts na een beschieting en een lange belegering, en trok
den 4n Juni 1684 met krijgsmanseer af. En Grana maakte goed figuur bij zijn armoede.
Den 11n December verklaarde hij den grooten koning den oorlog, en wèl zoo krachtige
bewoordingen alsof hij vol hoop en vertrouwen was.
Edoch, Lodewijk XIV liet door zijn troepen België verheeren en onderhandelde
middelerwijl met de Vereenigde Provinciën en met het Duitsche Rijk, dat Karel II
belast had in zijn naam op te treden. Niemand wenschte den algemeenen oorlog.
Men onderteekende den 15n Augustus 1684 den vrede van Regensburg. Gedurende
de twintig jaar, welke hij duren moest, behield de koning Luxemburg, Beaumont,
Bouvignes en Chimay met hun aanhoorigheden(3). Hij had zijn doel bereikt, en wèl
eens te meer ten koste van België en van Spanje.

(1) C. Rousset: Histoire de Louvois, deel III, blz. 241.
(2) Voor de wreedheid van den inval, zie de bijzonderheden in F. De Potter: Petit Cartulaire de
Gand, blz. 257 (Gent, 1885); Ch. Piot: Les guerres en Belgique pendant le dernier quart du
XVIIe siècle. Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 4e reeks, deel VIII [1880], blz. 31;
Placcaeten van Vlaenderen, III, blz. 1351.
(3) Vast: Les grands traités du règne de Louis XIV, deel II, blz. 144.
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V
De laatste gebeurtenissen hadden Spanje volkomen afkeerig van de Nederlanden
gemaakt. Sedert den vrede van Nijmegen, hadden zij hetzelve slechts tegenslagen
en vernederingen berokkend. Het ontveinsde zich niet, dat het dezelve slechts behield
ten voordeele der Vereenigde Provinciën, en het is niet te verwonderen, dat het zich,
van 1668 af, op deze verlaten heeft om ze te verdedigen. Ongetwijfeld was men te
Madrid het denkbeeld niet genegen België aan Frankrijk over te laten, doch men
begon er reeds op te denken, het een katholieken prins af te staan, die zou mogen
rekenen op de hulp van den Oostenrijkschen tak der Habsburgers(1). Keizer Leopold
werkte in dien zin bij Karel II en beval hem zijn schoonzoon aan, den keurvorst
Maximiliaan-Emanuel van Beieren.
Edoch, bij den dood van den markies van Grana, die, versleten door zorgen en
vermoeidheid, te Mariemont op 19 Juni 1685 overleed, werd hij, voor de laatste maal,
door een Spanjaard opgevolgd: don Francisco Antonio de Agurto, later markies van
Gastañaga. Onder dien hoffelijken en prachtlievenden edelman, was 't gauw gedaan
met de hervormingen die Grana het leven gekost hadden. De zaken hernamen hun
gewonen gang en het volk vond met voldoening de ‘vaderlijke regeering’ van het
Spaansche huis terug, wil zeggen, de vrijheid voor de provinciën vreedzaam voort
te sukkelen tusschen de geregelde rampen der invallen. Dien vrede zouden zij niet
lang genieten, want de lucht was weer aan 't broeden. De ligue van Augsburg, gericht
tegen Frankrijk, vereenigde den keizer, de koningen van Spanje en van Zweden,
alsmede de keurvorsten van Beieren en van Saksen, doch Lodewijk XIV had besloten
hen vooruit te loopen en pakte Duitschland aan.
In de maand September 1688 overweldigden zijn troepen de Palts, terwijl de
maarschalk van Humières zijn troepen

(1) Zie dienaangaande een merkwaardig gesprek tusschen een Castiliaan en een Catalaan in
Gachard: Bibliothèques de Madrid et de l'Escurial, blz. 393.
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post liet vatten in liet land van Luik, waarvan de bisschop, de keurvorst van Keulen,
Maximiliaan-Hendrik van Beieren, een oud bondgenoot des konings was. Doch de
strijd zou zich weldra tot heel de Westerwereld uitbreiden. De hulp, door de
Vereenigde Provinciën ter beschikking gesteld van den prins van Oranje, die zich
ingescheept had om Jacob II, van Engeland, te onttronen, kostte haar terstond een
oorlogsverklaring van wege Lodewijk XIV. Eenige maanden later, den 23n Februari
1689, ontving Oranje van het Parlement, onder den naam van Willem III, de kroon
van Groot-Brittannië. Het was klaar, dat hij met Frankrijk breken, en Engeland en
de Republiek één zelfde politiek geven zou. Den 17n Mei, waagde hij het stuk en
verklaarde hij Versailles den oorlog.
Op dit oogenblik was Spanje zelf reeds sedert den 15n April in den strijd
meegesleept. Lodewijk XIV had met hetzelve gebroken, toen hij zag dat het een
overeenkomst met de Generale Staten gesloten, en de Nederlandsche steden voor
hun troepen geopend had. Hun bevelhebber, de oude prins van Waldeck, versloeg
den 25n Augustus een Fransch korps, nabij Walcourt, en Gastañaga verbrak de liniën
van den maarschalk van Humières naar Meenen en Hondschoote toe, en zond eenige
benden ter plundering uit, rondom Rijsel. Dat waren nog slechts onbeduidende
schermutselingen. Doch het volgend jaar werd het land opnieuw het slagveld van
het bondgenootschap; en dat duurde tot het einde van den strijd. Den 1n Juli 1690
viel de maarschalk van Luxemburg Waldeck aan te Fleurus en bracht hem een
bloedige nederlaag toe. Hij kon echter niet vermijden, dat deze zijn leger voegde bij
de versterking, welke de keurvorst van Brandenburg hem zond. Hij eindigde den
veldtocht met de bezetting van Veurne, Diksmuide en Kortrijk. De Franschen brachten
den winter door, met talrijke strooptochten in te richten. Een enkele dezer, in Januari
1691, in het land van Waas, leverde 1.800.000 pond.
In Maart 1691 werd Bergen omsingeld door den maarschalk van Luxemburg; den
n
8 April gaf de stad zich over na een slechte verdediging, in bijzijn van Lodewijk
XIV. Toen gingen de verrichtingen voort, volgens het stelsel van
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Louvois, met een reeks gewelddaden. Luxemburg ontrustte Brussel door de vernieling
van Halle, terwijl Boufflers van 2 tot 7 Juni Luik beschoot, waarvan de nieuwe
bisschop, Jan-Lodewijk van Elderen, zich juist bij de bondgenooten gevoegd had.
Willem III, die de legitimisten in Engeland overwonnen had, trok kort nadien naar
de Nederlanden, om er de leiding der krijgsverrichtingen te hervatten. Hij kon de
Franschen niet doen wijken. Den 19n September leed zijn cavalerie een tamelijk
zwaar verlies bij Leuze. Doch hij was besloten, den vijand beslissende nederlagen
toe te brengen. Verbitterd om Spanje's onmacht in België, eischte hij de terugroeping
van Gastañaga en dezes vervanging door den keurvorst van Beieren, die de
ontoereikendheid der koninklijke troepen door zijn eigen manschappen zou aanvullen.
Zijn wil moest geschieden. Den 12n December onderteekende Karel II de open
brieven, die Maximiliaan-Emanuel tot landvoogd der Nederlanden aanstelden(1).
Deze door Willem III opgelegde aanstelling strookte met de inzichten des keizers.
Schoonvader van den keurvorst sedert dezes huwelijk met aartshertogin
Maria-Antoinette (12 April 1685), vleide Leopold zich dezen aan zijn huis gehecht
te hebben. Zoo hij er voor gezorgd had, Maria-Antoinette plechtig te laten verzaken
aan haar mogelijke rechten op de Spaansche opvolging, zoo had hij
Maximiliaan-Emanuel schadeloos gesteld met de belofte hem, bij den dood van Karel
II, de Nederlanden of iets dergelijks te zullen geven. Hij had hem bovendien beloofd,
te Madrid aan te dringen, om hem zoo spoedig mogelijk het bestuur der Belgische
provinciën ‘in eigen naam en als bezitter’ te doen bekomen. Die beloften hadden den
keurvorst belet, te luisteren naar de aanzoeken van Villars, door Lodewijk XIV bij
hem gezonden, en welke hem, nu eens met de kroon van Napels, dan weer met den
troon van Polen in verzoeking bracht.
Hij deed zijn intrede te Brussel, den 26n Maart 1692, te midden der algemeene
vreugde. Voor de eerste maal sedert vele jaren, versierde de stad zich met zegebogen
en ver-

(1) Dit personage en zijn regeering worden goed beschreven door M.F. van Kalken: La fin du
régime espagnol aux Pays-Bas (Brussel, 1907).
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lichtingen, om den nieuwen landvoogd te ontvangen. Zij groette hem van te voren
als de redder des lands en liet op de te zijner eer geslagen medailles het beteekenisvol
opschrift: Tu Marcellus eris... snijden. Want Maximiliaan ging in dit katholiek land
voor een held des geloofs door. Hij had deelgenomen aan zes veldtochten tegen de
Turken. Zijn zegepraal te Mohacz, in 1687, en beter nog, het volgend jaar, de
inneming van Belgrado hadden in heel Europa grooten ophef gemaakt. Geboren in
1662, was hij slechts een dertigtal jaar oud; schoon, openhartig, edelmoedig, met
een uiterlijk dat hem eens ieders genegenheid won, deed hij eens ieders hoop herleven.
Zijn gansch Fransche opvoeding bracht hem nader bij den hoogen adel des lands,
wiens gunst hij zocht te verwerven door den graaf van Egmond tot generaal der
cavalerie, en den prins van Chimay tot zijn eersten kamerheer te benoemen, terwijl
hij den armen Gastañaga naar Spanje terugzond, om met den koning af te rekenen.
Terzelfder tijd werd in het oud paleis van Coudenberg een schitterende hofhouding
ingericht, naar de wijs van Versailles, waar niets herinnerde aan het oude ceremonieel
dat nog in het geheugen lag van de grijsaards, die het hof van aartshertogin Isabella
gekend hadden. Zij die de stadspraatjes kenden, ergerden zich wellicht over de
houding van den keurvorst, wiens opvallende minnarijen met zijn tallooze bijzitten,
Mej. van Kaunitz, Mej. van Wehlen, Mej. van Sinzendorf en vele anderen, meer dan
eens Weenen vertoornd, Venetië vermaakt, en vermaningen van het Vaticaan verwekt
hadden(1). Doch men was bereid alles te vergeven. Maximiliaan bracht immers,
benevens de op zijn Beiersche onderdanen gelichte twee millioen gulden, schoohe
Duitsche regimenten mee, en aldus werden, reeds bij zijn blijde inkomst, èn het leger,
èn het geldwezen uit den nood geholpen.
Die prins echter, dien de Belgen als een redder begroetten en van wien Leopold I
en Willem III toewijding voor hun zaak verwachtten, dacht slechts aan zich zelf.
Onder al de driften welke zijn vurigen aard aanwakkerden, was de eerzucht de sterkste.
Indien hij zoo zeer naar de land-

(1) S. Riezler: Geschichte Bayerns, deel VII, blz. 302 (Gotha, 1913.)
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voogdij over de Nederlanden gehunkerd had, was het niet alleen omdat hij hoopte
zich daar in den oorlog te onderscheiden, doch vooral omdat hij naar de koningskroon
stond. Het voorbeeld van den prins van Oranje, die pas koning van Engeland geworden
was, scherpte nog zijn verlangen. Hij was besloten te zegevieren en niets te ontzien
om zijn doelwit te bereiken. In dat België, dat overgeleverd was aan de kuiperijen
der diplomaten en aan de bewegingen der legerscharen, zou hij een arbeidsveld
vinden, dat hem tot nogtoe in het verre Duitschland ontbroken had. Niets dan zijn
eigen belang hechtte hem aan zijn beschermers. Lodewijk XIV wist het wel, en het
was zonder ongenoegen, dat hij door den koning van Engeland en den keizer Spanje
had zien dwingen, Maximiliaan naar de Nederlanden te roepen.
Want Karel II had zijns ondanks den nieuwen landvoogd aangesteld. Tegelijk
lastig gevallen èn door koningin Maria-Anna van Neuburg, die de Nederlanden had
gewild voor haar broeder, den paltsgraaf Jan-Willem, èn door den Raad van State
van Madrid, die verschrikt was over de al te groote macht, welke de keurvorst zou
krijgen, had hij ten slotte slechts uit zwakheid de aanzoeken zijner bondgenooten
ingewilligd. Maximiliaan-Emanuel zou nooit het vertrouwen van Spanje bezitten.
Van den beginne af, vond hij in den gezant van den katholieken koning te
's-Gravenhage, graaf van Quiros, een gluipenden vijand, die steeds zijn ondernemingen
naging om ze tegen te werken en tegen hem een partij van misnoegden aan te stoken.
Overigens beantwoordden de bemoeiingen van den overwinnaar der Turken met
de krijgsverrichtingen geenszins aan de algemeene verwachting. In den veldtocht
van 1692 behaalden de Franschen nieuwe voordeelen. Namen, door Vauban belegerd,
gaf zich den 30n Juni over, onder de oogen van Lodewijk XIV. Den 3n Augustus liet
Willem III zich kloppen te Steenkerke-bij-Edingen door den maarschalk van
Luxemburg, dien hij meende te verrassen. En die tegenslagen werden niet vergoed
door den tegenspoed van Boufflers, dien Maximiliaan in October verplichtte de
omsingeling van Charleroi te staken.
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Het volgend jaar (1693) ging het niet beter. Na de inneming van Veurne en Diksmuide,
in Januari, deed Luxemburg zijn intrede te Hoei in de maand Mei; vervolgens trok
bij, door een schijnbeweging op Luik, het leger der bondgenooten tot zich toe en
versloeg het, den 29n Juli, te Neerwinden. Charleroi, het vorige jaar gered, gaf zich
den 11n October over, na een dappere verdediging.
De veldtocht van 1694 verliep in manoeuvres. Het krijgstalent van Luxemburg
vergoedde, voor de Franschen, hun minderheid in getal. Met hun 92.000 man, gelukten
de bondgenooten er slechts in (27 September), het slot van Hoei te nemen.
Luxemburg's dood, in 1695, bracht hun meer geluk. Eerst en vooral begon Willem
III met maarschalk van Villeroi en zijn luitenants Boufflers, Harcourt en Montal een
‘mooie schaakpartij’. Een aanval van Maximiliaan-Emanuel tegen het fort van Knokke
werd afgeslagen, doch Willem, na kunstige schijnbewegingen in Vlaanderen, wierp
zich onverwachts op Namen, waar Boufflers nauwelijks in tijds kwam om het bevel
hebberschap der vesting te nemen. Niet bij machte om de belegering op te breken,
welke geleid werd door Coehoorn, den Hollandschen Vauban, beproefde Villeroi
een diversie op Brussel. Maximiliaan was er heen gesneld, om de burgers aan te
moedigen. Door zijn aanwezigheid en zijn opgewektheid aangevuurd, ondergingen
zij onaandoenlijk de beschieting, die van 13 tot 15 Augustus dag en nacht doorgezet
werd en 3830 huizen vernielde. Drie weken na die nuttelooze wreedheid (5
September), gaf Namen zich over.
Doch van weerskanten waren de oorlogvoerenden uitgeput, en
vredesonderhandelingen werden geopend. Wel liet Maximiliaan in 1696 Givet
bombardeeren en kon Catinat in 1697 Atli bemachtigen, maar in werkelijkheid
vermeed men gedurende die twee veldtochten elke beslissende ontmoeting; men
bepaalde zich erbij, zich in acht te nemen in afwachting eener ontknooping, die men
dichtbij voelde.
Ten slotte stelden de verdragen van Rijswijk(1) een

(1) Vast: Les grands traités du règne de Louis XIV, deel II, blz. 214.
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einde aan een achtjarigen strijd, die de Rijnstreek en de Nederlanden verwoest had.
Voor de eerste maal week Lodewijk XIV vóór het tegen hem verbonden Europa.
Aan den katholieken koning gaf hij de stad Luxemburg terug met haar hertogdom
en het graafschap Chiny, Charleroi, Bergen, Ath, Kortrijk en al de plaatsen welke
sedert den vrede van Nijmegen bij Frankrijk gevoegd waren, ter uitzondering van
twee-en-tachtig, over welke een commissie later zou beslissen; ook Dinant werd den
bisschop van Luik teruggegeven. Het aan de uitputting van den grooten koning
ontrukt verdrag zou nu geen aanleiding meer geven tot twist. Den 3n December 1699
was het werk van de grenscommissie geëindigd, en een grensverdrag werd te Rijsel
tusschen Frankrijk en Spanje onderteekend(1).
Doch een verschrikkelijke storm hing weer in de lucht. De gezondheidstoestand
van den deerniswaardigen Karel II verslechtte van dag tot dag, zoodat de Spaansche
erflating in 't kort zou openvallen. Die angstwekkende gedachte woog op de
nauwelijks verzoende mogendheden; de vorschende kanselarijen trachtten beurtelings
zich met elkander te verstaan of elkander te bedotten. De keizer, eenerzijds, Frankrijk,
Engeland en de Vereenigde Provinciën anderzijds, werkten ontwerpen uit; de eerste
was besloten, het onmetelijk erf van zijn neef aan zijn huis te behouden, de anderen
wenschten een verdeeling, die het Europeesch evenwicht in stand zou houden.
Tusschen den keizer en de bondgenooten aarzelde Maximiliaan-Emanuel geen
oogenblik. Reeds sedert verscheidene jaren maakte hij zich van Leopold los. Zijn
vrouw was den 28n October 1692 overleden, terwijl zij hem een zoon schonk,
Ferdinand-Josef, doch gegriefd over zijn opzienbarende blijken van ontrouw, had
zij, alvorens de oogen te sluiten, nogmaals aan de Spaansche nalatenschap verzaakt
en haar echtgenoot onterfd. De spijt van den keurvorst keerde zich naar het hof van
Weenen. Zij vergrootte nog toen de vrede van Rijswijk hem voor zijn diensten en
zijn uitgaven geenerlei vergoeding schonk. Zijn huwelijk, in 1694, met Theresia-

(1) Dumont: Corps diplomatique, boekdeel VII, 2o deel, blz. 470.
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Kunegond, dochter van Jan Sobieski, had nog zijn vinnigen wensch aangewakkerd,
een koninkrijk in de Nederlanden machtig te worden. Vermits de keizer zich aan zijn
verzuchting niet gelegen liet, dacht hij meer kans van slagen te hebben door zich
naar Willem III en de Vereenigde Provinciën te wenden. Hij was er niet onkundig
van, dat deze laatsten vreesden, den keizer de erflating te zien verwerven van de
Nederlanden, waarvan zij, meer dan ooit, een ‘barrière’ wilden maken. Hij had haar
dan ook reeds. in October 1697 toegelaten, garnizoen te houden te Bergen, Ath,
Charleroi, Namen, Luxemburg, Nieuwpoort, Kortrijk en Oudenaarde. Het haar
betuigde vertrouwen werd beloond. Het ontwerp van verdeeling der Spaansche
monarchie, gesloten door Lodewijk XIV, Willem III en de Republiek, schonk, op
11 October 1698, zijn zoon Ferdinand-Josef heel de Spaansche erflating, ter
uitzondering van Sicilië en Milaan, die onderscheidenlijk den dauphin en aartshertog
Karel, zoon des keizers, gegeven werden; hij zelf zou de regent van den jongen
keurprins zijn tot dezes meerderjarigheid en hem opvolgen zoo hij kinderloos stierf.
Eenige weken later zou dat prachtig vooruitzicht nog schitterender wezen. Karel II,
verontwaardigd over het versnipperen zijner monarchie, stelde Ferdinand-Josef tot
algemeenen erfgenaam aan (28 November 1698).
Doch al die mooie droomen zouden weldra verzwinden. Het kind, wiens hoofdje
zij met een stralenkrans omgaven, stierf te Brussel, den 6n Februari 1699, ten gevolge
van een slijmkoorts of een hersenvliesontsteking... In Maart van het volgend jaar
baarden de drie mogendheden een nieuw ontwerp: het Milaneesche kwam den dauphin
en al het overige der Spaansche monarchie, met inbegrip der Nederlanden, aartshertog
Karel toe. Van al de verwachtingen van Maximiliaan-Emanuel bleef niets over In
onmin met den keizer, verlaten door den koning van Engeland, was hij bovendien
het hof van Madrid hatelijk geworden. Om hem gansch in het verderf te storten,
bracht Quiros in 1699 zoogezegde verdragen in omloop, waarbij de Vereenigde
Provinciën, mits belangrijke economische voordeelen in de Nederlanden, den prins
van Beieren de algeheele erflating des katholieken

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

49
konings waarborgden(1). Hij konkelde ook te Brussel, en men ontdekt zijn
tusschenkomst in den opstand welke hetzelfde jaar in die stad uitbrak en den keurvorst
groote zorgen baarde.
Eenige maanden later, den 1n November 1700, gaf de arme Karel II eindelijk den
geest. Die laatste afstammeling van een uitgeput ras, die zijn droevig en belachelijk
bestaan, te midden van bed- en hofkabalen, gesleten had met zijn testamenten als
koning en als onmachtige echtgenoot op te maken, en weer te verscheuren, had den
2n October besloten, om zijn monarchie niet te verdeelen, dezelve gansch na te laten
aan Philips van Anjou, tweeden zoon van den dauphin en kleinzoon van Lodewijk
XIV. Zoo het huis Bourbon de erflating der Habsburgers kreeg, dan ging ze toch
naar Frankrijk niet. De Nederlanden zouden door den grooten koning niet ingelijfd
worden.
De laatste afstammeling van Karel V had, vóór zijn dood, gewild dat de band bleef
bestaan welke, sedert het einde der XVe eeuw, de landen ‘van herwaarts over’ aan
zijn dynastie verbond. Hij had niet vergeten, dat hij de wettige opvolger was van die
hertogen van Bourgondië, waarvan hij echter, sedert 1680, den titel niet meer voerde!
Doch wat zijn wankelende wil tot stand gebracht had, zou door Europa vernietigd
worden. Een geweldige crisis zou beginnen, waarvan België eens te meer het tooneel
en de inzet wezen zou. Werkelijk liep het Spaansche stelsel daar ten einde met den
laatsten snik van den Madridschen zieltogende.

(1) Th. Bussemaker: De onechtheid van het zoogenaamd verdrag tusschen de Republiek en den
keurvorst van Beieren van Augustus 1698.
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Hoofdstuk II
De laatste vijftig jaren van het Spaansch stelsel
I
Dat stelsel had honderd en vijftig jaar geduurd. Want zoo de persoonlijke vereeniging
van de Nederlanden en Spanje begon met den dag, dat Philips de Schoone den titel
van koning van Castilië nam (1504), is het slechts van den 25n October 1555 af, toen
Karel V zijn zoon zijn erflanden overliet, dat deze voorgoed hun zelfstandigheid
verloren. Philips II, die in dezelve slechts een operatiebasis zag om zijn politiek in
Noord-Europa uit te werken, had niet alleen verstaan ze van uit Madrid te besturen,
zonder rekening te houden met hun aloude vrijheden en met hun belangen, doch wou
bovendien daarvan een exercitieveld voor zijn oorlogen tegen de ketterij, tegen
Frankrijk en tegen Engeland maken. Zulk stelsel moest weldra den Bourgondischen
Staat tegen den Spaanschen Staat doen opstaan. Weldra had de tusschenkomst van
het Calvinisme de kracht van den weerstand vertienvoudigd en was de landsopstand
in een godsdienstoorlog ontaard. De onzijdigheid van het Duitsche Rijk, de
medeplichtigheid van Engeland en ten slotte de steun van Frankrijk hadden den
heldenmoed der rebellen aangewakkerd. Na een tachtigjarigen strijd, had Spanje de
onafhankelijkheid der zeven noordelijke provinciën moeten erkennen.
Overigens, had het daartoe maar besloten, om zich te kunnen weren tegen Frankrijk,
dat voortaan zijn ondergang beraamde. Doch zoo het zijn vijand halsstarrig betwist
wat nog van de Nederlanden overblijft, is het niet omdat het nog aan hun bezit hecht.
Op de tien katholieke provinciën van het Zuiden verzwakt, ten onder gebracht door
de sluiting
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der Schelde, door de oorlogen verwoest, verstrekken zij Spanje noch aanzien, noch
hulpmiddelen meer. Toch blijven zij nog kostbaar, omdat zij Europa belang aan zijn
zaak doen hechten en dat zij al de slagen van wege Lodewijk XIII en Lodewijk XIV
ontvangen, zoodat de Pyreneeën, Italië, ja Amerika(1) daarvan verschoond blijven.
Voor de Vereenigde Provinciën een. ‘barrière’, voor Spanje een afleiding, doen zij,
tusschen Spanje en de Calvinistische Republiek een gemeenschap van belangen
ontstaan, waarvan de katholieke koning meer en meer de belangrijkheid voelt,
naarmate hij zwakker wordt. Men zag, dat hij langzamerhand aan zijn bondgenoote
de zorg overlaat om ze te verdedigen, of liever om zich daarvan te bedienen als een
schild, waaruit, bij elke hervatting van den strijd, Frankrijk opnieuw stukken hakt.
En toch blijft dat land, dat de koning van Spanje aan de verdediging zijner belangen
offert, hem onwankelbaar getrouw. Het is er trotsch op, tot het roemrijk Oostenrijksch
huis te behooren en zelfs, in de slechtste dagen, wankelt zijn trouw geen oogenblik.
Want het ziet niet alleen in Philips IV en in Karel II de vertegenwoordigers der
wettige dynastie, de natuurlijke erfgenamen van het land: ook de titel van katholieke
koningen geeft hun, in dat België, waar de invloed der Kerk geen tegenstrever kent
en waar de godsdienst de plaats van vaderlandsliefde inneemt, een onvergelijkelijk
aanzien. De afkeer, welken het Calvinistisch Holland en het Gallicaansch Frankrijk
inboezemden, kwam hun ten goede. De openbare meening is voor hen, omdat zij de
monniken, die dezelve leiden, voor zich hebben, die monniken welke Louvois met
zooveel verachting bejegende, en die Saint-Simon zag weenen van verdriet, na de
inneming van Namen(2). Zij treffen het hart hunner onderdanen, wel-

(1) Zie in P. Margry: Mémoires et documents pour servir à l'histoire des origines françaises des
pays d'Outremer (Parijs, 1879), deel I, blz. 75 en deel II, blz. 365, teksten van 1665 en 1683,
waarin het gevoelen uitgedrukt wordt, dat de Spanjaards de Franschen willen afwenden van
Amerika, door hun toegevingen in de Nederlanden te doen.
(2) Mémoires, deel I, blz. 7 (Parijs, 1856). Zelfde gevoelens bij de monniken van Duinkerken,
na de inneming van de stad door de Franschen (H. Malo: Les corsaires de Dunkerque, deel
II, blz. 21 [Parijs, 1913]). Hetzelfde te Doornijk, zie G.F. Desmons: L'épiscopat de Gilbert
de Choiseul, 1671-1689. Annales de la Soc. Hist. et Archéolog. de Tournai, nieuwe reeks,
deel XI [1906], blz. 61. Omtrent de vijandigheid van het land voor Frankrijk, zie nog: A. de
Saint-Léger: La Flandre maritime et Dunkerque sous la domination française, blz. 79 (Parijs,
1900).
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licht meer dan zij het door zegepralen zouden vervoeren, door hen onder de
bescherming van de Onbevlekte Maagd en van den heiligen Josef te stellen(1).
Al de rampen die het land overvallen, komen dan ook niet van den koning, doch
van dezes vijanden. Het volk heeft de monarchie niets te verwijten, tenzij haar
zwakheid. Doch uit die zwakheid trekt het voordeelen die, in zijn oogen, opwegen
tegen de daaruit ontstane rampen. Want de tijd is voorbij, dat het Hof van Madrid
verstond, zijn wil aan de Nederlanden op te leggen. Thans is het er slechts op bedacht,
er de overblijfselen zijner legers te laten leven en denkt het er niet meer op, zich met
het inwendig bestuur der provinciën te bemoeien. Men treft schier geen ‘natuurlijke
Spanjaards’ meer aan, tenzij in de bureelen van den oorlog en van de Secretarie van
State. Al het overige, bestuursraden, justitieraden, plaatselijke besturen, ambten van
beheer of van financiën, is aan de inlanders overgelaten Na de regeering van Castel
Rodrigo, ontdekt men niet de minste poging van verspaansching meer. Spanje, dat
zoolang over België geregeerd heeft, heeft er niets achtergelaten, behalve eenige
namen van vestingen (Charlemont en Charleroi), enkele woorden der bestuurstaal
(junta, consulta), ettelijke familienamen, gevolg van het huwelijk van een
Castiliaansch edelman met een erfdochter of van een soldaat niet een boerin. Dat
daargelaten, evenals zijn bloed zich niet met dat des volks vermengd heeft, oefende
het geenerlei invloed uit noch op kunst noch op literatuur; geen enkel zijner woorden
of uitdrukkingen ging in de Vlaamsche of Waalsche volkstaal over. De twee natiën
hebben naast elkander geleefd, zonder te versmelten, zonder elkander te begrijpen.
Nauwelijks vindt men bij de Castiliaansche schrijvers wier zoo talrijke militaire
drama's in de Nederlanden

(1) Den 3n December 1678, deed Karel II de provinciën kond, dat hij al zijn Staten onder de
bescherming gesteld heeft van den heiligen Josef en dat zij hem als hun patroon moesten
beschouwen. Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 2o reeks, deel I [1851], blz. 429
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spelen, hier en daar een toespeling of een aardigheid op de inwoners(1). De haat die,
in de XVIe eeuw, Belgen en Spanjaards tegen elkander opgehitst had, heeft voor een
volkomen onverschilligheid plaats gemaakt. Wat men het Spaansch stelsel heet, is
eigenlijk het stelsel van den koning van Spanje of liever, van den katholieken koning.
Dat stelsel wordt bij voortduring geleid door den landvoogd en kapitein-generaal,
als luitenant des konings uit Madrid gezonden. Volgens de bepalingen van den vrede
van Atrecht, moest de landvoogd een prins van den bloede zijn. Bij gebrek aan
mannelijke vertegenwoordigers van de dynastie, moest men zich feitelijk, sedert don
Juan, - tot de aanstelling van den keurvorst van Beieren, - vergenoegen met
eenvoudige edellieden, wier lange reeks met Caracena begint en met den markies
van Castañaga(2) eindigt. Hun aanstelling alsook hun ontslag werden schier altijd
verwekt door hofkuiperijen, en zij zijn zeer zeldzaam, die lang genoeg in het land
bleven om er eenig gezag te verwerven(3). Hun machten zijn overigens uiterst beperkt
en strekken zich niet veel verder uit dan tot het aanvoeren der troepen. Voor de
buitenlandsche politiek, richten zij zich naar het gevoelen van den Spaanschen gezant
te 's-Gravenhage; de leiding van de binnenlandsche politiek, laten zij over aan de
landslieden. Wat hen dienaangaande alleen aanbelangt en wat dikwijls conflicten
doet ontstaan, is de geregelde stemming over de toelagen. En dan nog durven zij
hoogst zelden buitengewone belastingen vragen. Niettegenstaande het bestendig
tekort, vergenoegen zij zich, om wanorde te vermijden, met een bede, die in elke
provincie elk jaar nagenoeg dezelfde blijft. Hun ontbreekt het dan

(1) Gossart: La révolution des Pays-Bas au XVIe siècle dans l'ancien théâtre espagnol. Bull. de
l'Acad. roy. de Belgique, classe des lettres, 1910, blz. 577 en volg.
(2) Toch wordt het grondbeginsel niet vergeten. Naar de koninklijke brieven, die hun aanstelling
melden, geldt die altijd als voorloopig, in afwachting van die van een prins van den bloede.
Zie Bull. de la Comm. roy. d'Hist., 2e reeks, deel I [1851], blz. 403, 409, 415, 422, 423.
(3) Jan de Witt betreurt, in 1670, dat men de landvoogden al te dikwijls terugroept en dikwerf
toen zij de zaken beginnen te kennen. Fruin-Japikse: Brieven van Jan de Witt, deel IV, blz.
13.
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ook bestendig aan geld en zij zijn steeds verplicht de belastingen van te voren te
verpanden. Met hoeveel zorg zij ook de plaatselijke staatsregelingen eerbiedigen en
vooral die netelige Blijde Inkomst, die de Staten van Brabant gedurig inroepen,
dwingt geldgebrek hen tot misbruiken, welke nochtans immer hevig protest
verwekken. Men verwijt hun, de privileges der steden door de militaire stadhouders
te laten schenden, de belastingen aan haar bestemming te onttrekken, de rechterlijke
ambten te verkoopen. En zij antwoorden slechts met goede woorden op de bittere
vermaningen. Zij durven niet ingrijpen, als de Brusselsche ‘natiën’ door haar
weigering alleen de verleening der toelagen willen beletten. Bij den minsten schijn
van opstand, strijken zij de vlag, met liet inzicht naderhand te herbeginnen, ten einde
hun havelooze soldaten te onderhouden of de muren der vestingen te herstellen,
welke in de drooggeworden grachten neergestort zijn.
En hoe zouden zij als meesters spreken, als zij schier geen andere hulpmiddelen
meer hebben, dan de toelagen der provinciën? De weigering de belasting toe te staan
ware de ergste der rampen. Want het domein is heel verkocht of verpand; het verval
van den handel en de door Holland opgelegde tarieven verminderen van jaar tot jaar
de opbrengst der in- en uitvoerrechten, en uit Spanje komen slechts nu en dan schrale
hulpgelden. Anderzijds, hoe verminderd het leger ook weze, slorpen zijn behoeften
meer dan de vijf of zes millioen gulden op, welke alle jaren met moeite in de Staatskas
gestort worden(1). Men leeft dan ook in een gedurige bekrompenheid, en zoo moet
men op alles uitzuinigen. Ter uitzondering van den prins van Parma, hebben al de
landvoogden te Brussel eer geleefd als generaals te velde dan als luitenants des
konings. Het gebeurt meer dan eens, dat hun traktement niet betaald wordt. Natuurlijk
is zulks ook het geval voor de burgerlijke ambtenaars(2). Overigens

(1) Van Kalken: La fin du régime espagnol, blz. 99, 111 n.
(2) In 1698, is de procureur-generaal te Namen nog in geen tien jaar betaald geworden. L. Lahaye:
Inventaire analytique des pièces et dossiers contenus dans lo correspondance du Conseil
provincial et du procureur-général de Namur. blz. 80 (Namen, 1892). In 1685 verklaart de
ontvanger te Namen, dat hij geen geld in kas heeft om de wedden van de ambtenaars en
inzonderheid van den stadhouder te betalen. Ibid., blz. 67.
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worden zuinigheidshalve, op geregelde tijden, tal van bedieningen, bezoldigingen
en pensioenen afgeschaft. De buitenlandsche agenten kunnen, uit geldgebrek, geen
goed figuur maken. Hoewel de regeering niet ophoudt dringend de hulp van het
Duitsche Rijk in te roepen, zendt zij aan hetzelve sedert 1673 het bedrag niet meer
van de rol van den kreits van Bourgondië. De afgevaardigden naar den rijksdag, die
geen duit als representatiekosten ontvangen, barsten van spijt bij het zien van de door
de gezanten van Lodewijk XIV vertoonde weelde; zelfs vragen zij hun terugroeping;
‘onze uitrusting, schrijven zij, is heel versleten en weldra zullen onze tegenstrevers
met ons den spot drijven’(1).
Tot dien trap van onmacht gevallen, moet het monarchaal gezag wel verzaken aan
elk initiatief, aan elke hervorming. Zijn leus schijnt te wezen quieta non movere. Uit
noodzakelijkheid, moet het in het land den slenter der verouderde instellingen laten
bestaan. Er valt ook niets te vermelden buiten twee ‘nieuwigheden’, welke gedurende
de tweede helft der XVIIe eeuw door zijn initiatief ingevoerd zijn: de belasting op
het zegel in 1677(2) en, in 1671, de schepping eener Academie voor wiskunde, onder
Monterey ingesteld tot het onderricht der officieren(3). Voor het overige, blijft de
politieke inrichting ongewijzigd bestaan. Niets is goedaardiger dan de regeering der
laatste Spaansche koningen, en de graaf Harrach heeft dit volkomen gekenschetst,
toen hij sprak over den ‘zachten weg’, dien zij gevolgd heeft(4). Te Madrid is de Hooge
Raad voor Vlaanderen nog slechts een schijninstelling, bestaande uit gewezen
landvoogden; zijn gevoelen wordt nog slechts gevraagd voor het verleenen van
adellijke titels. Te Brussel zetelt geen

(1) E. de Borchgraeve: Histoire das rapports de droit public, etc., blz. 293.
(2) Placcaeten van Brabant, deel IV, blz. 341.
(3) A. Rodriguez-Villa: Noticia biografica de D. Sebastian Fernandez de Medrano, director de
la Real Academia militar de Bruselas (Madrid, 1882).
(4) Gachard: Edits et ordonnances des Pays-Bas autrichiens, deel III, blz. LVIII
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enkele Spanjaard meer in de drie Bestuursraden. De Raad van State, waarin bij
voortduring de groote heeren des lands opgenomen worden, heeft sedert lang alle
belangrijkheid verloren en is enkel nog een onnut werktuig. De hooge adel, die sedert
de samenzwering van 1630 den koning verdacht was, is van het bestuur verwijderd
en zoekt niet zulks te veranderen. Hij vergenoegt zich met commando's in het leger
en met eervolle ambten, hunkerend naar den ketting van het Gulden Vlies die, van
tijd tot tijd, een zijner leden verleend wordt. Doch hoewel zijn trouw oprecht is, toch
behandelt de koning hem met koelheid. Hoogst zelden wordt een van zijn leden tot
een der hoogste posten der monarchie verheven. Belangen en eerzucht zaaien
overigens verdeeldheid onder zijn leden en de landvoogden onderhouden zorgvuldig
die ijverzucht; hij is derhalve onbekwaam een politieke rol te spelen. Werkelijk leidt
hij een middelmatig bestaan, zonder dorst naar roem of glans, en de groot namen
welke hij bevat, doen de verdooving waarin hij slaapt, nog treuriger uitkomen(1).
Beneden hem, staan nieuwere edelen of rechtsgeleerden uit de balie of uit de
justitieraden, die het personeel van den Financieraad of van den Privaten Raad leveren:
de Bergeyck's de Schockaert's, de Stockmans', de de Paepe's, eerlijke lieden zonder
groote begaafdheid, en allen rechtzinnig gehecht aan het stelsel van gematigde
monarchie, zooals dit, naar hun oordeel, in de Blijde Inkomst te voorschijn treedt.
Want van dan af begint de oude Brabantsche keure voor den grondslag van 's lands
staatsregeling door te gaan. Men vindt er in wat men er in wenscht te vinden, wil
zeggen, een billijk evenwicht tusschen de rechten des vorsten en die des lands. De
souvereiniteit welke zij den eersten toekent, legt men uit door hem slechts te verleenen
wat een ‘goede vorst’ aan zijn onderdanen moet beloven. Dezen, hunnerzijds, moeten
hem slechts helpen ‘naar hun krachten’.

(1) Zie, in 1670, de afbeelding der aanzienlijke personen die aan den dienst van Zijne Katholieke
Majesteit gehecht zijn. Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 3e reeks, deel X [1869], blz. 329.
Schrijver merkt op, dat de Nederlanden nooit zoo weinig mannen van beteekenis hadden.
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Ongetwijfeld mogen zij de belasting niet weigeren, die geen eenvoudige schenking
is, doch de vorst mag hen natuurlijk met al te zwaar belasten(1). De wederkeerigheid,
welke de tekst zoo klaarblijkelijk vestigt tusschen vorst en land, hindert hen niet.
Men zet hem in overeenstemming met den feitelijken toestand; men ziet daarin slechts
het heilzaam evenwicht van machten, die door een onderling vertrouwen tot elkander
genaderd zijn, in de overtuiging dat ‘een monarchale, niet-eigenmachtige regeering,
op rede en op billijkheid gegrondvest, de beste, veiligste en gelukkigste is, zoo voor
den vorst als voor het volk’(2).
De zelfstandigheid, welke de koning den Privaten Raad en den Financieraad laat,
laten dezen hunnerzijds aan het bestuur der provinciën. Elke harer wordt geregeerd
door haar Staten en door de ‘bestendige deputatie’ welke ze tusschen de zittingstijden
in vervangt. Aangeworven in de geestelijkheid, den adel en de rijke burgerij,
kenschetsen die vergaderingen zich door haar behoudsgezindheid en haar afkeer
voor nieuwigheden. Het ‘Settingh-Boexken’ van Vlaanderen begint met de aan Jan
Bodin ontleende bevestiging, dat het heil van den Staat in de onveranderlijkheid der
wetten ligt(3). Het traditionalisme, waarop men zich beroept, komt overigens het volk
ten goede. Zoo de belasting, vastgesteld volgens de oude verdeelingsrollen, slechts
gelegd is, is zij weinig drukkend. De Fransche intendanten stellen in 1691 vast, dat
zij veel minder willekeurig is dan de Fransche ‘taille’(4). Bovendien kent zij geen
privileges: adel en geestelijkheid betalen ze ongeveer gelijk de derde stand. Daarbij
komt, dat zij niet verpacht is zooals in Frankrijk, doch geheven wordt door ontvangers,
aangesteld door de Staten, welke den belasting-

(1) Zie de verhandeling van de Paepe over de Blijde Inkomst, geschreven rond 1680 en gedrukt
te Mechelen in 1787.
(2) Ik ontleen dien tekst aan een in 1719 voor de dekens der Brusselsche ‘natiën’ geschreven
memorie. Documents inédits concernant les troubles de la Belgique sous le règne de
l'empereur Charles VI, deel II, blz. 413 (Brussel, 1839).
(3) Het vlaems Settingh-Boecxken inhoudende d'oprechte practijke van de vlaemsche pointinghen
ende settinghen (Gent, 1694).
(4) Mémoire sur la province de Hainaut, fol. 30. Koninklijke bibliotheek te Brussel, handschr.
nrs 40-47.
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schuldige kennen en die, bij betwisting, schier altijd in zijn voordeel beslissen. Ten
slotte, hoe groot de behoeften der regeering ook wezen, blijft zij gematigd en slechts
zelden kunnen de vermaningen der landvoogden, zelfs te midden der grootste gevaren,
de Staten een buitengewone toelage ontrukken.
Evenals de monarchie, is de vorstentrouw ook gematigd. Men begrijpt, dat de
gehechtheid, die men een Philips IV en een Karel II betuigt, niet tot vaderlandlievende
geest drift kan stijgen. Overigens weet iedereen wel dat het, zelfs ten koste der grootste
opofferingen, onmogelijk is de legers van Lodewijk XIV te weerstaan. Waarom dus
zou men het door oorlog en vijandelijke opeischingen reeds genoegzaam geruïneerd
land nog verpletten onder belastingen? Is het niet beter voor den storm te bukken in
stede van hem het hoofd te bieden, en zijn krachten te bewaren tot de vrede
teruggekomen is?

II
Zoo het de bevolking aan krijgsmoed ontbrak, toch bezat zij zedelijken moed. Te
midden van de ergste gruwelen van den inval, wanhoopte zij nooit over de toekomst.
Die zondebok van de internationale conflicten en van het Europeesch evenwicht laat
zich niet ontmoedigen. De Franschen bewonderen haar volharding en haar
onvermoeibaren ijver voor den arbeid. ‘De inwoners, schrijft de intendant van
Henegouw in 1691, zijn uiterst arbeidzaam. Zelfs in vollen oorlog bebouwen. zij hun
akkers, alhoewel zij schier zeker zijn niet te zullen oogsten, ter oorzake van het
fourageeren der troepen’(1). Evenals in een verwoest mierennest, begint, na elken
veldtocht, dadelijk het werk der herstelling. De verbrande gebouwen worden weder
opgericht, de bosschen en boomgaarden herplant: men vindt schier geen puinhoopen
in dit door de legers gedurig verheerde land. Doch zoo het volk zich niet ontmoedigt
onder al de rampen, die over hetzelve neerstorten, toch kan het die niet straffeloos
ondergaan. Van 1650 tot 1700 gaat het bevolkingscijfer voortdu-

(1) Mémoire sur la province de Halnaut, fol. 4. Koninklijke bibliotheek te Brussel.
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rend achteruit. In Brabant schijnt de vermindering van het aantal inwoners rond het
einde van dat tijdperk één derde te wezen(1).
Het spreekt van zelf, dat bij die bestendige onzekerheid, de toestand van den handel
en de nijverheid, die veel gevoeliger zijn dan de landbouw, nog jammerlijker is. En
toch blijft men hopen, naar hulpmiddelen uitzien, ondanks alles werken tot het
verbeteren van de economische toerusting. In 1651 verkrijgt Rijsel van Philips IV
de vergunning tot het oprichten eener beurs. De ‘licentes’(2), die in 1648 afgeschaft
werden, doch welke de Vereenigde Provinciën, in weerwil van haar beloften, aan
haar grenzen blijven heffen, worden in 1654 weder ingevoerd; onder den naam van
in- en uitvoerrechten omringen zij het land met een douanegordel. Vervolgens wordt,
met een roerend vertrouwen, oe achtjarige verpoozing ten nutte gemaakt, welke op
den vrede der Pyreneeën volgt. Te Gent is er in 1660 spraak van een vlashalle, een
pakhuis en zelfs een beurs naar het model van die van Rijsel te bouwen. Brussel
besteedt 60.000 gulden aan de opbeuring zijner lakenweverij en stelt voor, een vaart
te graven, welke de stad met de Samber zou verbinden(3). De Staten van Vlaanderen
willen in 1664-1665 een toegangsweg naar de zee scheppen tot het verhelpen van
de sluiting der Schelde; zij gaan een leening aan tot het uitdiepen van de vaart van
Brugge naar Oostende(4) en krijgen van de regeering oorlof ‘konvooischepen’(5) uit
te rusten tot bescherming der nationale scheepvaart. Brugge huldigt in 1665 een
nieuw dok in; een plaatselijke kamer, vervolgens, in 1667, een algemeene
koophandelska-

(1) Ik haal deze gevolgtrekking uit het onderzoek der onvolledige en onzekere gegevens, geleverd
door Tarlier en Wauters in La Belgique ancienne et moderne. Géographie et histoire des
communes belges [arrondissementen Nijvel en Leuven] (Brussel 1859-1887).
(2) Zie Geschiedenis van België, deel IV, blz. 400.
(3) A. Wauters: Histoire de Bruxelles, deel II, blz. 151.
(4) P. Van Duyse et E. De Busscher: Inventaire analytique des chartes et documents appartenant
aux archives de la ville de Gand, blz. 642, 645 (Gent, 1867).
(5) Gilliodts Van Severen: Cartulaire de l'étape de Bruges, deel III, blz. 520, 539, Cf. van
denzelfde: Cartulaire du consulat d'Espagne, deel II, blz. 586, 588.
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mer worden er opgericht(1). Op zee wordt de grootvisscherijijverig beoefend en de
Oostendache schuiten stevenen tot Groenland(2).
De hervatting van den oorlog, in 1667, stelt tijdelijk een einde aan al die pogingen,
en, als de vrede teruggekomen is, is de toestand erger dan ooit, want het Fransch
tarief van 1667 sluit voortaan de Zuidergrens voor 's lands voortbrengselen. En toch
laat men zich niet terneerslaan. In 1672, bij den inval in Holland door Lodewijk XIV,
lokt de regeering van Brussel de lakenmakers van Leiden aan, door hun vrijstelling
van belasting en van invoerrechten te beloven(3). Hunnerzijds hernemen de Staten
van Vlaanderen de werken van hun zeekanaal en voltooien zij in 1674 de sluizen
van Slijkens. Doch reeds hetzelfde jaar herbegint de inval, en van dan af tot den
vrede van Regensburg moet het land, dat schier onverpoosd den oorlogvoerenden
overgeleverd is, gelaten zijn lot ondergaan. De prins van Parma stemt toe in het
nadeelig tarief, dat Holland hem in 1680 oplegt(4). Door de rechten, welke Frankrijk
stelt aan de grenzen van het Doornijksche, sluit het Vlaanderen voor de Henegouwsche
steenkolen, en het maakt de stijgende armoede der provinciën ten nutte, om tal van
handwerkslieden naar zijn fabrieken te lokken, Het land van Luik heft onmeedoogend
den zestigsten penning op al de goederen, die over zijn grens komen, zoodat de
smeden van het Naamsche, die daar hun voortbrengselen aan den man willen brengen,
verplicht zijn zich daar te vestigen(5).
Terwijl men het land zijn akkers verwoest en zijn steden in asch legt, wordt het
dan nog door het protectionisme

(1) Gilliodts Van Severen: Cartulaire de l'étape de Bruges, deel III, blz. 502. Cf. H. Van Houtte:
Handelingen van de Maatschappij van Geschiedkunde te Gent, deel X [1910], blz. 6.
(2) Op 16 November 1663, worden de kapiteins der oorlogsschepen te Oostende gemachtigd
gedurende den vrede ter vischvangst naar Groenland te varen. Placcaeten van Brabant, deel
IV, blz. 12.
(3) Placcaeten van Vlaenderen, III, blz. 808. Cf. F. De Potter: Petit cartulaire de Gand, blz.
352.
(4) Zie hooger, blz. 37.
(5) Lahaye: Inventaire de la correspondance du Conseil provincial de Namur, blz. 46, 48.
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zijner naburen verstikt, en sterft wat nog van zijn handel en zijn nijverheid rest. Het
schijnt gezakt tot den laagsten trap van het economisch verval. En toch blijft het
maar voort van zijn opbeuring droomen. Ontwerpen worden geopperd tot het
beschermen der nationale markt, die weerloos voor den vreemden invoer openstaat.
In Juli 1683 vragen de Staten van Vlaanderen, dat de eetwaren en gefabriceerde
goederen bij invoer belast worden, ‘om die van het land te doen profiteeren en ze
zulke groote tollen op te leggen, dat de buren den lust verliezen ze hier te brengen
en de inwoners dezelven te verbruiken, en inzonderheid de steenkolen van Engeland
en Schotland, de boter, de Hollandsche vette beesten, granen, haver, gezouten vleesch,
gezouten huiden, roet enz., mitsgaders de witte of geverfde katoenlinnens de Fransche
zijden, linnen of wollen stoffen, garen, zijden, gouden of zilveren kant, en dat men
daarvan het vervoer verbiede, vermits men genoegzaam fabrieken zou kunnen
oprichten niet alleen om het land te gerieven, doch ook tot den uitvoer, en dat, zooniet,
het land zoodanig zal uitgeput wezen, dat het onmogelijk zal zijn in de openbare
lasten te voorzien’(1). Rond denzelfden tijd neemt de markies van Grana ettelijke
maatregelen om den handel te bevorderen met Spanje, dat de hoofdmarkt voor de
Vlaamsche linnens blijft, en om de instelling der konvooischepen om te werken. In
1684 besluit hij ertoe, al de douanetarieven te verhoogen. Doch dadelijk verbittert
de groote duurte der eetwaren de bevolking der steden. Te Antwerpen weigeren de
wijkmeesters en de dekens hun toestemming in de jaarlijksche toelage(2). De ‘natiën’
van Brussel zijn nog weerspanniger. Straatgevechten hebben plaats; de landvoogd
wordt bedreigd, zijn paard wordt onder hem gedood. Hij moet de tusschenkomst van
eenige groote heeren inroe-

(1) Gachard: Inventaire des archives des Chambres des comptes, deel III, blz. 115 (Brussel,
1851). In 1686 vragen de Staten van Henegouw, dat de Engelsche en Schotsche kolen belast
worden. L. Devillers: Inventaire des archives des Etats de Hainaut, deel II, blz. 245.
(2) L. Galesloot: Het Knickerspel. Episode inédit de l'histoire communale d'Anvers. Handelingen
van de Oudheidkundige Academie van Antwerpen, 1872.
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pen, om de orde te herstellen en, uit vrees voor een algemeen oproer, is hij gedwongen
zijn ordonnantiën in te trekken. Doch hij is op weerwraak belust. Om den wederstand
der Brusselaars te fnuiken, dacht hij er aan, den zetel der regeering naar Gent over
te brengen, toen hij plotseling te Mariemont overleed(1).
Den vrede van Regensburg ten nutte makend, volgde, na hem, de markies van
Gastañaga zijn voorbeeld en moedigde de mannen aan, die gewoon zijn handelend
op te treden. Aan hun hoofd staan de advocaat van der Meulen en de koopman Cardon.
Deze drukt in 1686: Source véritable de la disette d'argent, waarin hij, in een
mengelmoes van gezonde denkbeelden en van onuitvoerbare droomerijen, de oorzaken
van 's lands ellende en de middelen om dezelve te verhelpen, uiteenzet. Een der
voornaamste is een stelsel tot het uitdiepen van rivieren en het graven van vaarten,
om aan de zeeschepen toe te laten, zonder overlading, van Oostende naar Antwerpen,
Mechelen en Brussel te varen(2). Gastañaga verhaastte zich, dat ontwerp goed te
keuren en zijn goede wil schudde onmiddellijk de ingesluimerde wilskracht wakker.
De Staten van Vlaanderen en van Brabant vragen aan Madrid de toelating, voor de
Vlaamsche schepen, om naar de Philippijnsche eilanden of ten minste naar de haven
van Buenos Ayres te varen(3). Van der Meulen herneemt de reeds in 1632 geuite
denkbeelden en stelt de oprichting eener groote handelscompagnie voor(4). De
landvoogd stelt een junta aan, die belast is met de omwerking der invoerrechten.
Reeds ontwaart men blijken van herleving. In 1686 wordt

(1) A. Wauters: Des efforts tentés à la fin du XVIIe siècle pour entraîner la Belgique dans le
système prohibitionniste. Bullet. de l'Acad. roy. de Belgique, 2o reeks, deel XLVIII [1879].
Voor den toenmaligen geest van protectionnisme, zie handschr. 5 nr 12463 der Koninklijke
bibliotheek te Brussel: L'origine de la ruine et pauvreté des Pays-Bas espagnols, comme
aussi les instructions sur les moyens de remettre ces pays et d'y faire revivre le commerce,
etc.
(2) De onderrichtingen van Villa Hermosa, in 1675, vestigden reeds zijn aandacht op gelijkaardige
ontwerpen. Zie Gachard: Bibliothèques de Madrid et de l'Escurial, blz: 343. Cf. ook, in 1678,
een gevoelen van den Raad van State. Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 3e reeks, deel VII
[1865], blz. 117.
(3) M. Huisman: La Compagnie d'Ostende, blz. 28.
(4) Wauters: loc. cit.
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een fabriek van zijden stoffen te Gent opgericht(1). Ieperen trekt Hollandsche
lakenwevers in zijn muren aan(2). De werklieden, die naar Frankrijk willen uitwijken,
worden rechterlijk vervolgd(3). Het edict, zeggende dat handel niet strijdig is met den
adelstand, wordt in 1690 opnieuw afgekondigd(4). Ten slotte rusten Brugsche
kooplieden, in 1688, een fregat uit, dat naar Indië moet stevenen; het kwam overigens
niet ter bestemming, daar het aan de kust van Guinea gekaapt werd door de schepen
der Afrikaansche Compagnie van Brandenburg(5).
De hervatting van den oorlog, van 1689 tot 1697, kwam al die pogingen
onderbreken. Doch de vrede van Rijswijk liet Maximiliaan-Emanuel toe, daaraan op
zijn beurt belangstelling te gunnen. In stede van naar Beieren te gaan, waar zijn door
belastingen verplet volk hem terug wenschte, had hij besloten in de Nederlanden te
blijven, waarover hij wel eens hoopte te zullen regeeren. Hij besteedde al de
bedrijvigheid van zijn levendigen aard om Brussel uit zijn puinen te verheffen, om
daarvan een hoofdstad te maken, een aanstaanden koning waardig. Hij voltooide de
werken, waaruit weldra die wonderbare Groote Markt zou verschijnen, welke rondom
het Stadhuis, dat Gothisch juweel, die ietwat zware, doch weelderige omlijsting zou
scheppen, waarin de Italiaansche Renaissance zich versmelt met de oude traditiën
der Brabantsche bouwkunde. Hij laat de Belerenstraat (thans Dinantstraat) doorsteken
en een Opera op den grond der Munt oprichten. Hij geeft zijn kleuren aan de
boogschutters, richt feesten in, schiet naar den gaai met de burgers, verwerft ten
slotte een populariteit, waarvan zijn ruisterstandbeeld op den gevel van den ‘Gulden
Boom’ langen tijd getuigde. Hij beijverde zich tevens den nood van het land te
verhelpen, welken de laatste oorlog tot het toppunt gebracht had. In 1695, schatte
men de door den vijand gelichte, belastingen en

(1) F. De Potter: Petit cartulaire de Gand, blz. 355. Cl. voor andere nijverheidstakken van dien
aard, blz. 359, 360, 364, 370, 372.
(2) E. De Sagher: Notice sur les archives communales d'Y pres, blz. 344 (Ieperen, 1898).
(3) V. Gaillard: Archives du Conseil de Flandre, blz. 412.
(4) Placcaeten van Vlaenderen, IV, blz. 1334.
(5) M. Huisman: La Compagnie d'Ostende, blz. 29.
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de door de troepen aangerichte schade op 139 millioen gulden. De keurvorst zelf
ontving zijn pensioen niet meer, en hij had drie tot vier millioen uit zijn eigen schatkist
uitgegeven(1). Hij besloot den vrede ten nutte te maken, om de door Grana en
Gastañaga ontworpen werken te verwezenlijken, en België in staat te stellen in zijn
behoeften te voorzien.
De openbare meening moedigde hem dan ook openlijk aan. Cardon gaf een nieuwen
druk van zijn boek uit. In 1696 stelde Fidelis Belga van Baillencourt Courcol(2) onder
het beschermschap van Maximiliaan een plan van nationale reorganisatie voor, waarin
de grondbeginselen van den handel en de Jansenistische strengheid vreemdsoortig
dooreenwemelen. Zoo schrijver de weelde bestrijdt en het gebruik van thee en van
koffie als overtollig veroordeelt, vraagt hij ook de afschaffing der onnutte uitgaven,
de vermindering van het aantal ambtenaars en gerechtshoven, maatregelen om de
edele metalen in te houden, het graven van vaarten naar Holland en naar het land
van Luik, zeer hooge beschermende rechten tegen den invoer uit Frankrijk, van
hetwelk hij slechts de wapens wil en tegen hetwelk hij hoopt, dat het land, met behulp
van deugd en zuinigheid, weldra een leger van 35.000 voetknechten en 15.000 ruiters
zal kunnen stellen. Zulke plannen bevorderden de inzichten, des keurvorsten. Zijn
populariteit verhoogde nog de kans van welslagen. Ten slotte had hij het geluk, in
den graaf van Bergeyck, in 1688 algemeen schatmeester geworden, een schranderen
medewerker te vinden(3).
Onder zijn aan de overlevering verslaafde collega's, onderscheidt Bergeyck zich
door zijn moderne en nieuwheidminnende neigingen. Aan plaatselijke vrijheden en
aan particularisme is hij niet zoo zeer gehecht, dat hij elke nieuwheid als een misdaad
beschouwt. Colbert is zijn toonbeeld. Zooals Colbert in Frankrijk, zou hij in de
Nederlanden een politiek

(1) F. Van Kalken: La fin du régime espagnol, blz. 100, 105.
(2) Fidelis Belga sive Hispano-Belgum restauratum sub regimine Maximiliani Emmanualis
(Keulen, 1696).
(3) H. Van Houtte: Un Colbert belge. J. de Brouchoven, comte de Bergeyck, 1644-1725, in
Mélanges G. Kurth, deel I, blz. 343 en volg.
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van eenmaking willen invoeren, waarbij al de provinciën gegroepeerd worden tot
één, Staatslichaam, dat den vreemdeling het hoofd kan bieden en, zonder wankelen,
tegen hem een economischen strijd voeren. Aanhanger van centralisatie en
mercantilisme, ziet hij het heil in de vermeerdering van de machten der regeering
welke, eens dat zij de leiding van handel en nijverheid in handen heeft, de grenzen
voor den invoer zal sluiten, door de inlandsche hanteering te ontwikkelen. Overigens
is die helderziende geest niet absoluut. Hij kan wijken voor hinderpalen en weet zich
naar de omstandigheden te plooien. Hij houdt van werken en handelen. Saint-Simon,
die hem gekend en gewaardeerd heeft, bewondert de wilskracht waarmede hij de
ontvangen bevelen uitvoert, zelfs wanneer zij in strijd zijn met den raad, dien hij
gegeven heeft(1). Maximiliaan had de verdienstezich door zijn gevoelen te laten leiden
en hem te laten begaan.
De door Bergeyck verzonnen hervormingen komen nagenoeg overeen met die der
beide voorgaande landvoogden, doch zij verraden duidelijk een wèl overdacht plan
en een methode, welke tot dan ontbroken hadden. Zij begonnen in Juni 1698 met
een tweevoudigen maatregel, die voor doel had, de nationale markt te beschermen
en daarheen den werkenden handel terug te roepen: een nieuw tarief der inen
uitvoerrechten (25 Juni) en de oprichting eener Indische Compagnie (7 Juni)(2).
Terzelfder tijd herneemt men de studie van het graven van vaarten naar de zee, dat
Gentsche kooplieden reeds op 12 April gevraagd hadden. De ingenieur Boulanger
is belast met een verslag over de langsheen de Durme uit te voeren werken. Men wil
de Dender uitdiepen tot Ath, de Dijle tot Court-Saint-Etienne, de Samber tot Charleroi,
en de vaart van Willebroek graven, die Brussel met de Rupel zou verbinden, zoodat
het zeeschepen kunne ontvangen(3). Luyster van Brabant begroet deze plannen met
geestdrift, en de ‘natiën’ der hoofdstad doen, voor de-

(1) Mémoires, deel III, blz. 333, deel IV, blz. 99, deel VI, blz. 189, deel VII, blz. 51, 69.
(2) Huisman: La Compagnie d'Ostende, blz. 31; Van Kalken: La fin du régime espagnol, blz.
115.
(3) A. Wauters: loc. cit.
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inhuldiging der werken, een zilveren schop maken waarop de graveerder een rijzende
zon geëtst heeft, die Maximiliaan verbeeldt. Iedereen is vol hoop, des te meer daar
de keurvorst toen van den koning van Spanje de vergunning van gronden op
Sint-Domingo verkregen had, en dat hij den kreits van Bourgondië had doen opnemen
in den vrede van Carlowitz (26 Januari 1699), welken Leopold I met de Turken
gesloten had en waardoor hij de aan den handel van het Duitsche Rijk met het Oosten
verleende voordeelen deelachtig werd.
Doch de bezorgdheid der regeering gaat nog meer naar de nijverheid dan naar den
handel. Den 5n Januari 1699 werd een junta van kooplieden van al de provinciën
onder het voorzitterschap van Bergeyck bijeengeroepen, ten einde naar de middelen
uit te zien om 's lands nijverheid op te beuren(1). De werkzaamheden leidden tot de
afkondiging van een eeuwig edict (1 April 1699), waarbij de invoer van vreemde
lakens en de uitvoer van wol verboden werden(2). Men hoopte aldus, niet alleen 's
lands aloude nijverheid te doen herleven, doch ook de ‘Engelschen in hun oogappel
te treffen’(3) en de fabrikanten van Tilburg en Verviers naar België te lokken. Verder
den weg van het protectionisme opgaande, komen een reeks nieuwe edicten nieuwe
verbodsbepalingen brengen.
Die politiek moet natuurlijk een spoedige wedervergelding uitlokken. Sedert al te
lang waren Engeland, doch vooral de Vereenigde Provinciën gewend, de Nederlanden,
te beschouwen als een zeker afzetgebied voor hun uitvoer, om de sluiting daarvan
en minder nog hun mededinging te dulden. Nauwelijks was de Indische Compagnie
opgericht, of de Hollanders legden verbod op dezelve, waardoor deze de kapitalen
moest derven, welke haar van Amsterdam hadden kunnen komen. Ontrust over de
door Maximiliaan

(1) Zie de voorrede van Luyster van Brabant. Een andere dergelijke brief van 12 Februari in
Wauters: loc. cit., blz. 34. De aan junta medegedeelde meeningen zijn te vinden in handschr.
nr 16188 van de Koninklijke bibliotheek te Brussel.
(2) Placcaeten van Brabant, deel VI, blz. 450.
(3) M. Huisman: La Compagnie d'Ostende, blz. 35.
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ontworpen werken, bevreesd voor het verliezen van een deel van hun handel ten bate
van België, stelden zij alles in 't werk om zijn ontwerpen te doen mislukken; zij
protesteerden bij den keurvorst en trachtten terzelfder tijd hem te schaden bij de
openbare meening en zijn populariteit te fnuiken. Ten slotte had het eeuwig edict
hun vrees nog vergroot. In gemeen overleg met Engeland, antwoordden zij door de
Vlaamsche kant en het Vlaamsche linnen te treffen.
Die weerwraak was des te onrustbarender daar, in het land zelf, het nieuw stelsel
weldra een levendige ontevredenheid verwekt had. Het protectionisme, dat het in
naam van het algemeen belang invoerde, schaadde tijdelijk een menigte bijzondere
belangen, die zich tegen hetzelve keerden. Elke provincie, elke stad wilde wel, dat
men haar nijverheid beschermde, doch kwam op tegen de haar buren verleende
bescherming, welke, naar zij zegden, het leven en de grondstoffen deed opslaan. Om
den wille van zijn kolenmijnen, wenschte Henegouw dat de turf bij den invoer belast
werd, doch de Antwerpenaars die turf brandden, vroegen daarvan den vrijen invoer.
De koperslagers van Namen, eenerzijds, van Brussel en Mechelen, anderzijds, konden
het niet eens geraken omtrent de op oud koper te leggen rechten. De ververs vroegen
den vrijen invoer der vreemde weefsels, doch de lakenmakers eischten, dat deze
volstrekt verboden werd. Kortom, onthutst door dat tegenstrijdig geschreeuw, was
de nijverheids junta reeds in de maand Mei ten einde raad. Te Brussel verdeelden de
‘natiën’ zich: de eenen keurden het nieuw stelsel goed, de anderen, aangevoerd door
de kantkoopers en door andere kooplieden die door de tariefsverhooging bedreigd
waren, bestreden het met bitterheid(1).
Die toestand wordt nog verergerd door een toeneming van het stedelijk
particularisme. Gedurende de beschieting van 1695, werden in den door de bommen
opengescheurden goudsmidstoren oude, aan de ‘natiën’ verleende privileges ontdekt,
welke daar sedert lang door den magistraat verborgen waren. Weldra waren afschriften
daarvan in de stad verspreid. In 1699 werden ze onder den titel van Luyster van

(1) Wauters: Des efforts, etc. blz. 40.
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Brabant in het licht gegeven. Dit boekje begint, wel is waar, met een geestdriftigen
lof voor de ontwerpen des keurvorsten. Doch de misnoegden hadden er partij uit
getrokken, om in den schoot der ambachten het bewustzijn hunner aloude
zelfstandigheid aan te wakkeren en om tegenkanting te verwekken. Door hen
opgehitst, verklaarden de dekens, dat de privileges maar al te lang in het vergeetboek
gebleven waren, ‘dat zij die hun kinderen zouden te lezen geven, in stede van het
A-B-boek’(1). Een talrijke partij eischte de herstelling van den alouden invloed der
‘natiën’ bij de magistratenverkiezing(2).
Maximiliaan, om zijn populariteit te behouden, trok zich in den beginne eenigszins
terug. Hij deed ruime toegevingen in October en in December 1698. Doch weldra
zou hij zich in een hoogst verwarden toestand bevinden. De vijandigheid, welke zijn
economische hervormingen in de Vereenigde Provinciën en in Engeland verwekt
hadden, mocht niet blijven duren, wilde hij niet vaarwelzeggen aan zijn hoop, door
de Republiek en door Willem III ondersteund te worden. Het was klaar, dat een
oneenigheid met die mogendheden hem zijn laatste kans zou ontnemen ooit de
Nederlanden te bezitten en het was even klaar, dat hij niet lang aarzelen zou tusschen
zijn eigen belangen en die der Belgen. Het is zeker, dat hij reeds in de maand Mei,
eenige weken na de afkondiging van het eeuwig edict, in 't geniep de Republiek
beloofd heeft, haar in alle opzichten voldoeningte geven. Zijn vijand Quiros en de
Spaanschgezinden, die zijn inzichten omtrent België verbitterden, maakten
onmiddellijk dien ommekeer ten nutte. Quiros komt te Brussel en ontvangt den 29n
Mei een memorie der ‘natiën’, welk hij belooft te Madrid te zullen aanbevelen; doch
tevens laat hij niet na, den keurvorst ondienst te doen bij de aanhangers van het
protectionisme. Het valt niet te betwijfelen, of hij was niet vreemd aan het
rondstrooien der valsche verdragen van 1698 en van 1699, die Holland de intrekking
van het

(1) Gachard: Documents concernant les tronbles de la Belgique sous Charles VI, deel I, blz.
LXXIII.
(2) Galesloot: Troubles de Bruxelles de 1698 à 1699. Handelingen van de Oudheidkundige
Academie van Antwerpen, deel XXVI [1870], blz. 5 en volg.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

69
ontwerp der zeekanalen beloofden, noch aan de praatjes volgens welke een in de
vaart gemeerd Hollandsch jacht verscheidene zilverblokken voor Maximiliaan zou
aangebracht hebben(1). Ten slotte schijnt zijn medeplichtigheid meer dan waarschijnlijk
aan de onlusten, welke den 25n Mei uitbraken vóór de woning van Bergeyck, die,
ontmoedigd, den 1n Juni zijn ontslag als algemeen schatmeester indiende.
Nooit waren de Brusselsche onlusten zoo erg geweest als nu, want de teleurstelling
van degenen welke van een economische wedergeboorte gedroomd hadden, werpt
hen naar de partij der ‘natiën’. Niettegenstaande hun volstrekt verschil van zienswijze,
leveren zich de vereenigde protectionisten en steedsche particularisten, in hetzelfde
wantrouwen jegens den keurvorst, aan een verwarde beweging en aan ongeregelde
inspanningen over. Het is uit met Maximiliaan's populariteit, doch het is tevens ook
uit met de Brusselsche woeligheid. Zij had maar geduurd, dank zij de lankmoedigheid
des prinsen. Nu dat hij niemand meer hoeft te ontzien, onderdrukt hij die gemakkelijk
door troepen in de stad te brengen en door de voornaamste belhamels te doen
opsluiten. Terwijl de Raad van Brabant hun proces langzaam onderzocht, verscheen
op 12 Augustus 1700 een ordonnantie, waarbij de aan de burgerij verleende
toegevingen ingetrokken, het aantal leden van den Breeden Raad verminderd, en de
prerogatieven der ‘natiën’ beperkt werden.
Maximiliaan had dien dag niet afgewacht om, ten voordeele van Holland, op te
houden Colbert te spelen. Reeds op 29 Mei 1700 was het tarief van 1698 vervangen
geworden door een eenvormig doorvoerrecht van 2 ½ t.h. van de waarde der
ingevoerde goederen en op 24 Juli werd wat nog overbleef van het eeuwig edict ook
ingetrokken(2). Eens te meer was België's belang aan het dynastisch belang geofferd.

(1) Henne et Wauters: Histoire de Bruxelles, deel II, blz. 1533.
(2) M. Huisman: La Compagnie d'Ostende, blz. 34.
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III
De sedert het midden der XVIIe eeuw stijgende ellende van het land schijnt geen
rechtstreeksche terugkaatsing te hebben gehad op de kunstbeweging. Ongetwijfeld,
bleef de Antwerpsche school na den dood van Rubens (1640) en dien zijner roemvolle
mededingers, van Dyck (1641) en Jordaens (1678), niet op de hoogte waarop deze
ze gebracht hadden. Doch dat zou ongetwijfeld ook zóó geweest zijn in alle
omstandigheden. In de kunstgeschiedenis duren de schitterende tijdvakken nooit zeer
lang. Een geslacht van geniale scheppers wordt gewoonlijk gevolgd door
nakomelingen, welke deze tot toonbeeld nemen met een ijver, die verslapt naarmate
de tijd verloopt en die ten slotte in werktuiglijk werk en in slenter wegsterft. Dan
gebeurt, als het maatschappelijk midden die reactiekracht behoudt, waarin het leven
bestaat, dat inwijders de uitgeputte bron verlaten en een nieuw ideaal en nieuwe
schoonheidsuitingen zoeken en vinden. Op elk der oogenblikken, dat de
Nederlandsche kunst blijken van vermoeiing scheen te willen geven, ontstaat zulke
plotselinge verjonging. Het is niet te verwonderen, zoo zij, gedurende de tweede
helft der XVIIe eeuw medegesleept in het verval van 's lands wilskracht, niet meer
hetzelfde geluk heeft. Doch zij zal nog lang de verworven kracht behouden. De
Antwerpsche school blijft tot ongeveer het jaar 1700 een schitterende groep schilders,
beeldhouwers en bouwmeesters tellen, die van een wonderbare levenskracht getuigen.
De schilderijen van de twee Teniers' en van de Crayer, de bouw- en beeldhouwwerken
van Lucas Faidherbe getuigen nog van een krachtig levenssap en van een talent,
waarvan de eerbied voor de overlevering den scheppenden aandrang niet vermindert.
Doch dit zijn de laatste groenende takken van den ouden boom. Weldra heeft die
school het vermogen niet meer, zich het Italianisme aan te passen, dat ze, na haar
een nieuwe levenskracht te hebben gegeven, overweldigt en verstikt.
Na het vertrek van aartshertog Leopold-Willem, kunst-
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liefhebber en bezitter eener galerij, waarvan een merkwaardig doek in het Brusselsch
museum ons het inwendige toont(1), is het de Kerk welke, schier alleen, den kunstarbeid
voedde. Niettegenstaande de rampen van den tijd, laten haar rijkdommen haar nog
toe, haar tempels te versieren of er nieuwe te bouwen, als O.-L.-Vrouw van Hanswijk,
te Mechelen (1663), of de kerk van Averbode (1664). Toch legt zij die uitbundige
en zegevierende bedrijvigheid niet meer aan den dag, welke haar ten tijde van Albertus
en Isabella kenschetste. Haar taak is volbracht. Zij heeft het protestantisme
verdrongen, haar hiërarchie hersteld, het land vervuld met haar kloosters en colleges;
er is nergens nog verstandelijke bedrijvigheid, tenzij in haar midden; onvergelijkelijk
is het gezag dat zij op al de standen der maatschappij oefent. Doch zij is tot het
toppunt van invloed en van macht geklommen en maakt geen nieuwe vorderingen
meer. Zij vergenoegt zich haar stellingen te behouden. Evenals de kunst, blijft zij bij
de traditie en daardoor zelf raakt zij in verval. Nergens biedt zich een nieuw
arbeidsveld aan. De onbeduidende overblijfselen van het Calvinisme, die hier en
daar nog bestaan, zijn niet voldoende om haar bekeeringsijver aan te wakkeren. Niet
meer tot aanval of verdediging gedwongen, geniet zij in stillen vrede haar gezag,
wat naar verdooving leidt. De monniken vergenoegen zich met onder het volk een
godsvrucht te onderhouden, welke zich gewoonlijk in uitwendige praktijken uit. De
vreemdelingen zijn getroffen door de hoeveelheid heiligenbeelden, die de hoeken
der straten versieren, door de menigvuldigheid der processiën, der jubelfeesten, der
gedenkdagen. In 1672 vindt Mabillon, dat de inwoners godvruchtig zijn tot het
bijgeloof(2), en de buitengewone tooneelen, welke

(1) De inventaris dezer verzameling werd uitgegeven door A. Berger: Jahrbuch der
kunsthistorischen Sammlungen des Kaiserhauses, deel I, nr 495 (Weenen, 1883); hij bevat
517 Italiaansche en 480 Vlaamsche werken.
(2) Geschiedenis van België, deel IV, blz. 381. Evenzoo schrijft Fénelon over de Belgische
gedeelten van de diocese Kamerijk: ‘Hier is men niet fijner in godsvrucht dan in iets anders;
de deugd is grof als het uiterlijke, doch de aard is goed’. Desmons: Gilbert de Choiseul, loc.
cit., blz. 222. In 1691 vindt de intendant van Henegouw, dat ‘prove onwetendheid’ heerscht
bij de geestelijken, doch dat zij, evenals het volk, ‘zeer gehecht zijn aan de gevoelens van
den waren godsdienst’. In den eeredienst, blijven zij niet voorliefde bij ‘het uitwendige’.
Koninklijke bibliotheek te Brussel, handschr. nrs 40-43, fol. 16 vo.
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de sermoenen van den kapucijn Marcus d'Aviano in 1681 verwekken, rechtvaardiglen
alleszins die woorden(1). De Jezuïeten, die tot het midden der eeuw een zoo wondërbare
bedrijvigheid aan den dag legden, verrichten nu minder werk dan hun voorgangers.
Zij leveren geen geleerden meer als Henschen, Papebroch, of Gregorius de
Saint-Vincent, geen zedenkundigen of polemisten meer als Lessius of Scribani. De
evangelieprediking in China en in de Nieuwe Wereld verleidt de vurigsten en
krachtdadigsten hunner. De anderen, tevreden, over den verworven toestand, bepalen
er zich bij, de jeugd te onderwijzen in de colleges van het Gezelschap, de sodaliteiten
en de Zondagsscholen te leiden, stichtelijke werken of treurspelen voor scholen te
schrijven, doch dit alles zonder die geestdrift van voorheen. In de
Benedictijner-munsters blijven de rijke boekenschatten schier overal ongebruikt; het
voorbeeld dat, in Frankrijk, de congregatie van Saint-Maur geeft, vindt geen navolgers.
Het hoeft overigens erkend, dat de abten, ijverig bezig met de door den oorlog
verwekte rampen te herstellen, hun boerderijen te herbouwen, hun bosschen te
herplanten, weinig tijds voor vreedzame studie overhebben.
Die verflauwing van het verstandelijk leven in de Kerk werkt noodzakelijkerwijs
in op heel de maatschappij, welke zij opleidt en onderwijst. Weetlust op
wetenschappelijk gebied en trek naar ernstigen geestesarbeid zijn verdwenen. De
geschiedenis wordt nog slechts bewerkt in oppervlakkige samenflansingen, als die
van Sanderus, van Le Roy of van Butkens. Zoo de adel zich daar nog wat mede
onledig houdt, is het louter om de kennis der voorzaten. Nergens een spoor van de
wijsgeerige beweging, die zich met Locke in Engeland, met Leibnitz in Duitschland
openbaart. Alleen het Cartesiaansch stelsel dringt in de Leuvensche hoogeschool,
alwaar het zich moeilijk verdedigt tegen de aanvallen der aanhangers van Aristoteles,
en alwaar de godgeleerde facul-

(1) Ch. Fierville: Voyage anonyme et inédit d'un janséniste en Hollande et en Flandre. blz. 55
en volg. (Parijs. 1889).
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teit het in 1662 veroordeelt op de aanklacht van den internuntius. Zijn eenige ernstige
vertegenwoordiger, Geulinex, wordt door zijn collega's vervolgd en trekt ten slotte
naar Leiden(1). In 1691 is van Velden verplicht beroep te doen op den Raad van
Brabant tegen den rector, die hem wil beletten de cosmologie van Copernicus te
onderwijzen(2). De aloude leer van Aristoteles bij de kunstenfaculteit is overigens
gedaald tot een werktuigelijke dialectiek, onderwezen door middel van formules en
versmolten in naar de geheugenkunst opgemaakte beelden, die de studenten zich bij
de boekverkoopers aanschaffen(3). De geneeskundige faculteit bezit, in 1661, geen
snijkamer, 't Is niet te Leuven, doch te Parijs, dat de beroemde Kortrijksche
ontleedkundige, Jan Palfijn (1650-1730), zijn kennis verwierf. Uitgezonderd bij de
rechtsgeleerde faculteit, die haar faam aan van Espen te danken heeft, is het verval
algemeen. Het college der Drie Talen is nog slechts een school van ijdele redekunst.
Behalve eenige katholieke Hollanders, telt Leuven geen vreemde studenten meer.
De kwijning van de roemvolle Plantin-drukkerij getuigt, anderzijds, van de
jammerlijke verdooving van het verstandelijk leven. Na den dood van Balthazar
Moretus (1641), kleinzoon van haar stichter, dienen de mooie letters, die door zoovele
edele werken afgesleten, zijn, nog slechts tot het drukken van godsdienstige boeken.
In de grootste steden treft men nauwelijks een armoedigen boekwinkel aan, waar de
zeldzame Fransche werken, die door de censuur geduld worden, te vinden zijn. Enkele
pamfletten, eenige rechts- of staatkundige memories, ettelrike werken over
geslachtkunde of godvruchtige handleidingen, in loggen en gebrekkigen

(1) V. Vander Haeghen: Geulincx, blz. 34 en volg. (Gent, 1886). Cf. G. Monchamp: Histoire
du cartésianisme en Belgique. Mém. in-8o de l'Acad. roy. de Belgique, deel XXXIX, blz.
350 en volg (1886); Gachard: Edits et ordonnances des Pays-Bass autrichiens, deel VI, blz.
579.
(2) A. Stevart: Procès de Martin-Etienne van Velden (Brussel, 1871).
(3) M. De Wulf: Histoire de philosophie en Belgique, blz. 207. Als voorbeelden hoe armzalig
het wijsgeerig onderricht was, kan men de handboeken van Guillaume Philippe aanhalen,
1600-1665. Zie Paqnot: Mémoires littéraires, deel VI, blz. 214.
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stijl geschreven, - dat is heel de Fransche letterkunde van het land. In de Vlaamsche,
geraakt de bron van Poorters ten volle uitgeput, onder de pen van onbekwame
navolgers als, bijvoorbeeld, Emanuel van Aranda (1679). En het door de onlusten
en de onzekerheid des tijds ontredderd lager onderwijs blijft in de steden enkel recht,
dank zij de vrouwenkloosters en eenige ellendige private scholen(1). Op den buiten
is het bijna gansch verdwenen. In de landelijke parochiën kan, ter uitzondering van
den heer, den pastoor, den baljuw en hier en daar een officier van justitie, niemand
lezen of schrijven. Zelfs onder de steedsche handwerkslieden, maken de ongeletterden
de overgroote meerderheid uit. En onder de middelklasse is het niet veel beter gesteld.
Zelden vindt men daar een ander boek dan een kerkboek(2). Haar weetgierigheid, als
die bestaat, strekt zich slechts uit tot nieuws over staatkunde, tot tijdingen over de
oorlogen, waarvan zij het slachtoffer is. Zij verstrekt lezers aan Luyster van Brabant,
aan boeken als die van Cardon, aan door de regeering toegelaten nieuwsbladen: le
Courrier véritable des Pays-Bas (1649), les Relations véritables (1652), de Nieuwe
Tydinghen van Abraham Verhoeven (1605-1620) of de Gentsche Posttijdingen
(1667).
Doch de onverschilligheid is niet volkomen. Het godsdienstig leven blijft niet stijf
in de traditie vastzitten. Want juist in België, men vergete het niet, ontstond de groote
crisis van het Jansenisme, die van het midden der XVIIe eeuw af, de katholieke wereld
zoo geweldig zou schudden(3).

(1) V. Vander Haeghen: Inventaire des archives de la ville de Gand, blz. 295 en volg. In 1664
zijn te Gent slechts dertien schoolmeesters en -meesteressen. Cf. F. De Potter: Petit Cartulaire
de Gand, blz. 241; H. Colpaert: Geschiedenis van het lager onderwijs in Yperan, blz. 52.
(2) Thisquen: Histoire de la ville de Limbourg, deel II, blz. 20.
(3) Er bestaat geen moderne geschiedenis van de Jansenistische beweging in België; dit is een
leemte welke zou dienen aangevuld. Hier hebben wij dus niets, om de wederwaardigheden
van den twist te schetsen, dan de schriften welke het in zulk grooten getale deed ontstaan.
Ik kan mij er natuurlijk niet op beroemen, ze alle gezien te hebben en nog minder wil ik over
de quaestie een oordeel vellen. Ik stelde mij enkel voor, de stadiën in betrekking te brengen
met de algemeene ontwikkeling van het nationaal leven.
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Gansch verschillend van het protestantisme, dat zich van den beginne af tot het volk
richt en zijn taal spreekt, ontstond het Jansenisme als een krakeel onder godgeleerden,
door de uitgave, in 1640, van de drie folio-deelen van Augustinus(1). Het leerstelsel
daarvan was niet nieuw. Het was slechts de herhaling en de ontwikkeling van de
denkbeelden over de genade, welke Bajus bij den heiligen Augustinus had meenen
te ontdekken en die, niettegenstaande 's pauzen afkeuring, aanhangers had blijven
tellen in de godgeleerde faculteit te Leuven. Wij hebben niet na te gaan, hoe de
Jezuïeten, die op hun beurt den door Lessius aangevangen strijd hervatten, daarvan
aanstonds te Rome de veroordeeling vroegen en ten slotte bekwamen (6 Maart 1642),
niettegenstaande de pogingen der hoogeschool(2). Doch hun zegepraal verwekte in
de Nederlanden een onverwacht protest. Van Leuven uit, had de Augustiniaansche
leer zich onder de geestelijkheid verspreid. De aartsbisschop van Mechelen, de
gestrenge Jacob Boonen, en de bisschop van Gent, Antoon Triest, waren er overtuigde
aanhangers van. Zij weigerden de bulle tegen Jansenius af te kondigen. De priesters
van het Oratorium, welke Boonen reeds in 1626 uit Frankrijk naar zijn diocese
geroepen had, om den invloed van het Gezelschap van Jezus te fnuiken(3), alsmede
de meeste Leuvensche godgeleerden waren op hun hand.
Andere bondgenooten sprongen, bij. De invloed, dien de Jezuïeten bij aartshertog
Leopold-Willem genoten, had hevig protest verwekt. Men verweet hun, zich met
regeeringszaken en met de aanstelling der ambtenaars te bemoeien; zij hadden dan
ook, in 1651, bevel gekregen, zich niet meer in te laten met de zaken van den Staat
en geen particulieren meer het Hof aan te bevelen(4). Toch behielden zij de bescher-

(1) Het exemplaar van de Bibliotheek der Hoogeschool van Gent, waarvan ik mij bediend heb,
heeft toebehoord aan Nic. Dubois (1620-1696), hoogleeraar aan de universiteit te Leuven,
en hardnekkig tegenstrever van het Jansenisme. Op den titel van het boek, schreef hij de
volgende woorden, die van de heftigheid van den strijd getuigen: ‘Autor damnatus. Damno
ad infernum’.
(2) Geschiedenis van België, deel IV, blz. 373.
(3) Sweert: Chronicon Oratorii.
(4) Bullet de la Comm. roy. d'Hist., 2e reeks, deel X [1858], blz. 477. Cf. voor hun tusschenkomst
in de benoemingen voor den Grooten Raad. van Mechelen en voor den Raad van Brabant,
ibid., blz. 398, 428, 429.
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ming van den aartshertog, en te Madrid ontbrak het hun niet aan hulp. In 1648 hadden
zij machtig bijgedragen tot de ongenade van den voorzitter van den Privaten Raad,
Pieter Roose - die hun geenszins zijn vijandigheid verborg - en aan zijn vervanging
door Hovines(1). Doch de meeste leden van den Privaten Raad en schier al de
magistraten der Justitieraden verzetten zich tegen hun bemoeiingen. Hoe meer zij
het leerstelsel van den Staatsgodsdienst toegedaan waren, met des te meer
vastberadenheid verdedigden zij de prerogatieven van den Staat tegenover de Kerk,
die hij beschermde. In Maart 1650 had de Private Raad, trots het aandringen van
Leopold, met één stem meerderheid besloten, dat de bullen omtrent de afkeuring van
Augustinus niet dienden afgekondigd(2). Het koninklijk bevel tot afkondiging, op 24
Juli daaraanvolgende gegeven, vermocht niet, hen te doen zwichten. Ten slotte
noopten de klachten van den internuntius Stravius den aartshertog tot handelen. Hij
kondigde de bulle in de maand Maart 1651 af, met voorbehouding, overigens, van
al de rechten Zijner Majesteit in zake placet en onder de verklaring, dat ‘om de
bitterheid te verzoeten van de twisten, die tot hiertoe bestaan’, de koning bij den paus
zou aandringen, opdat Augustinus niet meer verboden weze, zoodra hij gezuiverd
was van de verkeerde meeningen, welke daarin zouden geslopen zijn(3).
Nu moest men wel gehoorzamen en de afkondiging laten geschieden. Dat deden
de Justitieraden overigens met blijkbaren onwil. Zij spanden geen vervolgingen in
tegen de lezers van Jansenius en van de werken, naast het zijne aangeteekend in het
plakkaat van den landvoogd. Hun verzet deed hun ‘regalisme’ slechts vermeerderen.
De Raad van Brabant stelde zelfs den internuntius buiten de burgerlijke wet, als straf
omdat hij de voorbehoudingen had afgekeurd, welke de aartshertog omtrent het placet
gemaakt had(4). In 1653

(1)
(2)
(3)
(4)

J. Cuvelier: Pierre Roose, in Biographie nationale, deel XX, kol. 67.
Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., loc. cit., blz. 401.
Placcaeten van Brabant, deel III, blz. 23.
Du Pare de Bellegarde: Vie de van Espen, blz. 141 (Leuven, 1767).
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verbrak hij onder ongemeen vinnige bewoordingen de pauselijke brieven, waarbij
Boonen en Triest aangezocht werden te Rome hun steeds verdachte houding te
rechtvaardigen(1). Pieter Stockmans verdedigde in Jus Belgarum circa bullarum
receptionem (1654) de thesis van de noodzakelijkheid van het placet voor de
afkondiging zelfs van bullen over het dogma en, terwijl hij tegen Rome die
Brabantsche privileges inriep, welke zoo dikwijls tegen het koninklijk gezag
aangevoerd werden, ontzegde hij den paus het recht de bisschoppen van het land
vóór zijn rechtbank te dagvaarden. Doch wat vermocht die beweging van
rechtsgeleerden, zoo de vertegenwoordiger van den koning, wiens prerogatieven zij
verdedigden, onwankelbaar bleef? Verre van zich door het Jus Belgarum te laten
overtuigen, beval aartshertog Leopold het kapittel van Mechelen, de bul van
Innocentius X Cum occasione af te kondigen (31 Mei 1653), waarbij de banvloek
uitgesproken werd over vijf stellingen, van Augustinus(2). Kortom, wat onvermijdelijk
was, gebeurde. Triest en Boonen, die bij den graaf van Ursel gevlucht waren,
onderwierpen zich en werden door den internuntius Mangelli vrijgesteld van het
interdict ab ingressu ecclesiae, waarmede zij sedert 1652 gestraft waren.
Met die onderwerping eindigt wat men het eerste tijdvak van de geschiedenis van
het Jansenisme in België heeten kan, een god- en rechtsgeleerd, staatkundig tijdvak,
waaraan de massa der geloovigen schier volkomen vreemd bleef.
Doch de twist zou zich weldra buiten de Hoogeschool en buiten da Justitieraden
voortzetten. In Frankrijk had Augustinus vertolkers gevonden, die het door den
bisschop van Ieperen beoogde doel verre overschreden en de quaestie van het louter
godgeleerd terrein naar dat van de Christelijke zedenleer overbrachten; zij stelden
niets minder voor, dan een grondige hervorming van het catholicisme, door de
leerstelling der genade tot haar uiterste gevolgtrekkingen te drijven. Zij vernietigden
het schepsel vóór den Schepper,

(1) Placcaeten van Brabant, deel III, blz. 34.
(2) Op 18 Februari 1654, schrijft hij den Groeten Raad van Mechelen voor, de hulp van den
wereldlijken arm te leenen tot de uitvoering van de tegen de aanhangers van Jansenius gevelde
vonnissen. Placcaeten van Vlaenderen, III, blz. 75.
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groeven tusschen hetzelve en Hem een afgrond, die slechts door de goddelijke
goedertierenheid kon gedempt worden, veroordeelden met misprijzen de praktijken
van godsvrucht, die den mensch toelaten al te gemeenzaam tot God te naderen, zonder
aanzien voor zijn grootheid, spraken slechts met ontzetting over de eeuwige zaligheid,
en, in hun onbuigzaam, verheven en heldhaftig geloof, stelden hun volgelingen een
ideaal van strengheid, schier van hardheid voor, waarbij vrees en eerbied de plaats
innamen van liefde en vertrouwen. Reeds in 1643 was het werk van Arnauld over
het veelvuldig communieeren verschenen. Twaalf jaar later, in 1656-1657, beroerden
Les Provinciales van Pascal het godsdienstig gevoel in den grond van alle harten.
Voor allen die ze gelezen hadden, - en aller die konden lezen lazen ze, - was geen
onzijdigheid meer mogelijk. Men moest zijn met Jansenius en met Sint Augustinus
voor de strenge zedenleer der genade, of met de Jezuïeten voor de losse zedenleer
en de gemakkelijke godsvrucht.
Uit Frankrijk keerde dit nieuw Jansenisme regelrecht naar het land van zijn
oorsprong terug. Het diep godsdienstig gevoel, dat hier heerschte, noopte de zielen
een levendig belang te stellen in een polemiek, die zich nu tot de leeken richtte en
zich, met een weergaloozen glans, van de volkstaal bediende, om dezelven naar de
zaligheid te leiden. Nauwelijks waren Les Provinciales in het land verspreid, of de
bisschop van Mechelen, Andreas Crusen, kloeg bitter in 1657, dat hij ze in alle handen
zag, en hij verbood die te lezen(1). Dat verbod zou niet doeltreffender zijn dan dat
welk later Voltaire en Rousseau zou treffen. Ondanks aartsbisschop en internuntiussen,
verspreidde het Janseniame zich meer en meer. Het vertrek, in 1656, van aartshertog
Leopold ontnam het verzet zijn machtigsten steun. Vergeefs beval don Juan, in 1658,
den Grooten Raad van Mechelen en den Raad van Brabant de voorloopers streng te
vervolgen, vergeefs beval de koning uit Madrid, in 1659, de veroordeeling van
Jansenius opnieuw af te kondigen, waarbij hij, Rome's standpunt deelend, bevestigde
dat

(1) P. Claessens: Histoire des archevêques de Malines, deel I, blz. 338 (Leuven, 1881). Reeds
op 6 September 1657 had Alexander VII verbod gelegd op Les Provinciales.
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het placet niet noodig was voor dogmatische bullen; niets baatte. Volop bezig met
de krijgszaken, konden de Spaansche landvoogden, die don Juan opvolgden, zich
niet met den twist bemoeien, noch de internuntiussen tegen de Hoogeschool en tegen
de Justitieraden ondersteunen. Edoch van dag tot dag werden de betrekkingen tusschen
de Fransche en de Belgische Jansenisten inniger. De overste van het Mechelsche
Oratorium, pater de Cort, stond in briefwisseling met Arnauld(1). Het was zoogezeid
te Bergen, dat in 1667, met de goedkeuring van een doctor van Leuven, van twee
bisschoppen en van een privilege van den koning van Spanje, de vertaling verscheen
van het Nieuwe Testament, dat de Heeren van Port-Royal te Parijs niet hadden durven
uitgevan(2). Boekjes zien overal het licht. In 1662 zijn de parochiegeestelijken en de
Jezuïeten te Gent in twist over de quaeslie van berouw en van boetvaardigheid.
Zoo de Jansenisten in België als in Frankrijk met een schijnbare onderwerping het
geloofsformulier van Alexander VII (Regiminis Apostolici, 15 Februari 1665)
aanvaardden, waarbij de verloochening geëischt werd van de vijf stellingen van
Augustinus, die reeds sedert 1653 veroordeeld waren, zetten zij niettemin krachtdadig
hun propaganda voort. De nieuwe aartsbisschop van Mechelen, Alfons van Bergen
(1671-1689), was hun gunstig. Hij liet een overtuigd Augustiniaan, Lasman, aan het
hoofd van zijn seminarie, en het bevel dat hij in 1674 uitvaardigde, slechts zeer zelden
het Heilig Sacrament ten toon te stellen, verraadt duidelijk zijn gezindheid. Te Leuven
verkochten de boekhandelaars, zonder ontrust te worden, de meest verdachte
pamfletten. De vereering der Heilige Maagd werd besproken; Jansenistische
A-B-boekjes, waarin het Ave Maria gewijzigd was, drongen in de scholen.

(1) Sainte-Beuve: Port-Royal, deel IV, blz. 268.
(2) De uitgave in 2 boekdeelen in-12 is gedagteekend: ‘Mons, Gaspar Migeot’. Een 2e uitgave
verscheen in 1697. Reeds in 1679 schreef de Leuvensche hoogleeraar Nicolaas Dubois tegen
dat werk zijn Notoe in gallicam versionem Novi Testamenti primo in Hollandia sub ementito
nomine Montensis typographi editam a Clemente IX damnatum enz. (Mentz, 1679). Werkelijk
werd het Nieuwe Testament van Bergen bij de Elzevier's gedrukt. Zie A. Willems: Les
Elzevier, nr 1389 (Brussel, 1880).
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De Hoogeschool stond op zeer gespannen voet met den nuntius en kloeg over de
ingrijpingen in haar privileges. In 1672 lieten de kanunniken van Ieperen den grafsteen
van Jansenius, die in 1655 op bevel van den aartshertog uit het koor der kathedraal
weggenomen was, weder op zijn plaats leggen(1). De internuntius te Brussel verzocht
vergeefs Monterey, om op te treden tegen de sekte, ‘die alle dagen heimelijk nieuwe
vorderingen maakt’(2), terwijl, te Madrid, de nuntius de koningin smeekte, om
maatregelen te treffen, ‘ten einde het nadeel te beletten, dat gedurig den Heiligen
Stoel berokkend wordt door de ministers van Uw Majesteit in Vlaanderen’(3). Monterey
antwoordde op dat gejammer door zelf beschuldiger te worden, en den internuntius
zijn machtsmisbruiken te verwijten en ‘het gezag van Zijn Majesteit in zijn persoon,
te miskennen’(4). Evenals in het begin der crisis, ontaardde de godsdiensttwist in een
twist tusschen Staat en Kerk. De Justitieraden jubelden...
Het werd nog veel erger, toen in 1679, Arnauld, zich niet meer in veiligheid voelend
te Parijs, eerst naar Bergen en vervolgens naar Brussel trok. De Jansenistische
beweging verplaatste zich met hem. België, dat reeds zoo dikwijls politieke
vluchtelingen een schuilplaats verleend had, nam voor de eerste maal vluchtelingen
op die vervolgd werden voor hun gedachten. Pater Gerberon en vervolgens Quesnel
kwamen bij Arnauld, en hun discipel Ruth d'Ans, van Verviers, werd hun helper in
de Nederlanden. Reeds in 1681 ijvert een gansche groep volgelingen rondom den
meester van Port-Royal. Hun woorden en daden worden besproken. De Jezuïeten,
die een samenzwering vermoeden, omringen hen met geheime kondschappers, laten
hen spionneeren door hun dienstmeiden(5). Laster wordt tegen hen verspreid. Men
vertelt, dat Arnauld, te 's-Hertogenbosch, in 't geheim het

(1) A. Vandenpeereboom: Ypriana, deel VI, blz. 99 (Brugge, 1882). Cf. A. Legrand: Les pierres
tombales de Jansénius à Ypres. Annales de la Soc. d'Emulation pour Phistoire de la Flandre,
deel LXI [1911], blz. 244 en volg.
(2) Ibid., blz. 198.
(3) Ibid., blz. 218.
(4) Ibid., blz. 203.
(5) Fierville: Voyage d'un Janséniste, blz. 31.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

81
catholicisme afgezworen heeft en dat hij daar getrouwd is(1). Om hem in 't verderf te
storten, laten de naamlooze aanleggers van de ‘schurkerij van Dowaai’ zelfs valsche
stukken opstellen, waarin zijn schrift nagemaakt is(2). Doch vruchteloos. Het
Jansenisme wordt steeds sterker en stouter. Men zegt, dat de Brigittijnen van Brussel
het genegen zijn. Onder zijn aanhangers te Luik, telt men pastoors, kanunniken, ja
den voorzitter van het seminarie en den grootvicaris(3). Het openbaart zich bij tal van
mannen van aanzien, zooals bij dien Heer van Nevele, te Gent, die, alvorens aan tafel
te gaan zitten, zijn gasten laat drinken op de gezondheid van paus Innocentius XI,
omdat deae vijf-en-zestig voorstellen der Jezuïeten verworpen heeft(4). En,
niettegenstaande de pogingen van den nuntius, van de Jezuïeten en van eenige leeraars,
weigert de Hoogeschool uitdrukkelijk, in 1682 en 1685, de Gallicaansche verklaringen
van de Fransche geestelijkheid te verwerpen en den paus te aanzien als hooger staande
dan het Concilie.
De aanstelling van Willem van Precipiano (1689-1711) als aartsbisschop van
Mechelen, deed den strijd met nieuwe hevigheid ontvlammen(5). Willem was een
hevig en overtuigd vijand van de nieuwe leerstellingen. Hij beschouwt dezer
verwoestingen met afgrijzen. Vele geloovigen, door Arnauld verleid, naderden de
Heilige Tafel niet meer! Het kwaad diende met krachtige middelen bestreden. Hij
vatte de zaak krachtdadig aan en begon onverwijld de kloosters

(1) Question curieuse, si M. Arnauld, docteur ds Sorbonne, est hérétique, blz. 13 en volg. (Keulen,
1690). Men treft daar in 't bijzonder de aanvallen aan van Pater Cornelis Hazart (1617-1690)
van Antwerpen, die, in tal van Vlaamsche boekjes, het Jansenisme met tengelloozen hartstocht
bestreed. Omtrent denzelve, zie Biographie nationale, deel VIII, kol. 813.
(2) L. Salembier: Hommes et choses de Flandre (Rijsel, z.d., [1912]). Onder de talrijke protesten
van Arnauld dienaangaande, zie vooral de Troisième plainte de M. Arnauld... à son Altesse
Monseigneur l'Evêque et Prince de Liége, 1691. Cf. de talrijke brochures in 1692 door N.
Dnbois omtrent die zaak in 't licht gegeven tegen de Jansenisten. Biographie nationale, deel
VI, kol. 203.
(3) Question curieuse, enz., blz. 138.
(4) Fierville: Voyage d'un Janséniste, blz. 32.
(5) Claessens: Histoire des archevêques de Malines, deel II, blz. 1 en volg.
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te ‘bezoeken’, er de verdachte boeken aan te slaan, pastoors af te danken. Een vlaag
van pamfletten beantwoordde die maatregelen. Precipiano was Bourgondiër van
geboorte; dat was voldoende om de oude herinneringen aan den strijd tegen Granvelle
in de opgehitste hersenen op te rakelen. Sommigen meenden, dat het Jansenisme
aanleiding tot een nieuwen Geuzenopstand zou geven.
Die vrees was wellicht niet vreemd aan de onderrichtingen, welke
Maximiliaan-Emanuel uit Madrid ontving, toen hij de regeering der Nederlanden in
handen nam (1691). Zij schreven hem voor, het Jansenisme krachtdadig te bestrijden,
geenerlei ambt aan verdachten te verleenen, ze uit de Hoogeschool te bannen, kortom
in deze zaak de bevelen op te volgen van den internuntius en van de andere ministers
Zijner Heiligheid(1). Doch het was met Maximmiliaan gesteld zooals met zoovele
Fransche edelen van dien tijd. De opleiding, welke hij van de Jezuïeten bij het
godvruchtig hof van Munchen genoten had, had geen invloed genoeg op hem gehad,
noch om aan de verlerdingen des vleesches te wederstaan, noch om niet bij een ander
een strengheid te bewonderen, welke hij zelf niet bezat. Het is overigens niet
onmogelijk, dat hij het voor zijn populariteit noodig achtte, een partij te ontzien, wier
macht voor eens ieders oog zichtbaar was. Bovendien moedigde de houding van den
nieuwen paus Innocentius XII hem niet aan, Precipiano te helpen. Inderdaad, de
Heilige Stoel weigerde, in 1694, aan den aartsbisschop het formulier van Alexandcr
VII strenger en nauwkeuriger toe te lichten, alvorens het te doen bezweren(2). Het
was in schijn de goedkeuring van het berucht onderscheid tusschen het recht en het
feit, dat door de Jansenisten op den voorgrond gesteld werd. Zij zegevierden dan ook
luidruchtig. Niet alleen liet de keurvorst hen begaan, doch bovendien verbond hij
zich met hen. De Jezuïeten zagen met verontwaardiging, dat hij openlijk optrad ten
voordeele van Ruth d'Ans, den vertrouweling der laatste jaren van Ar-

(1) Van Kalken: La fin du régime espagnol, blz. 62.
(2) Placcaeten van Vlaenderen, IV, blz. 3.
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nauld, denzelve als aalmoezenier der keurvorstin koos en hem een domheerschap in
Sinter-Goedele bezorgde(1).
Daar op Maximiliaan niet te rekenen viel, wendde Precipiano zich tot de partij,
die te Madrid den nieuwen landvoogd wantrouwde. Hij bekwam, dat Ruth d'Ans
verbannen werd en dat de koning den magistraat van Leuven schreef, geenerlei van
de universitaire waardigheden, die hij te begeven had, aan Jansenisten te vergunnen.
De Private Raad ontving, terzelfder tijd, bevel de pogingen der bisschoppen tegen
de sekte te steunen. Dat alles moest de zaak slechts verergeren. De pastoor van
Sinte-Katelijnekerk te Brussel, Willem Vandenesse, bracht naar de Staten van Brabant
en naar den Grooten Raad, in naam der honderd en vijftig godgeleerden, een
verzoekschrift tot het vernietigen der koninklijke bevelen. Op die Jansenistische
naäping van het eedverbond der edelen, antwoordde de bisschop door zijn
tegenstrevers te beschuldigen van samenzwering en door Vanderiesse aan te klagen
als opstoker der Brusselsche ‘natiën’, die haar toestemming in de belastingen
geweigerd hadden.
Doch die poging, om de godsdienstige beweging in verdenking te brengen door
haar bijbedoelingen van politieken aard aan te wrijven, zou zich tegen den
aartsbisschop keeren. Welke ook hun meening over de genade wezen mocht, waren
de voorstanders van de Blijde Inkomst, evenmin als de rechtsgeleerden der Raden,
geneigd, met den aartsbisschop, 's pausen almacht in geestelijke zaken te erkennen.
De ‘natiën’, evenals de Staten van Brabant, de Groote Raad, de Private Raad, de
Raad van Brabant maakten gemeene zaak tegen het pauselijk absolutisme, zooals zij
zoo dikwijls tegen het koninklijk absolutisme gedaan hadden. De Hoogeschool zond
vermaningen van den hoogleeraar Hennebel naar Rome. Te Madrid zelf, begon het
ultramontanisme bij Precipiano's aanhangers overdreven te schijnen. Een vlugschrift
van pater Palazol, dat ‘de koninklijke ministers, schier al de Raden van Z.M. en
vooral den Raad van Brabant beschul-

(1) Gachard: Histoire de la Belgique au commencement du XVIIIe siècle, blz. 102. (Brussel,
1880). Cf. Du Pare Bellegarde: Mémoires historiques sur l'affaire de la bulle Unigenitus
dans les Pays-Bas, deel II, blz. 159. (Brussel, 1755).
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digden, zich van het koninklijk gezag te bedienen, om het geheiligd gezag der
bisschoppen te vertrappen’ werd door de inquisitie veroordeeld, als ‘onteerend en
beleedigend voor personen, aangesteld in de hoogste geestelijke en wereldlijke
waardigheden en voor de ministers en Koninklijke Raden van de provinciën der
Nederlanden(1)’. Doch de strijd breidde zich uit tot het land van Luik. De aanstelling
van den pater-Jezuïet Sabran asan het hoofd van het seminarie (1669) verwekte een
wezenlijk orkaan: pamfletten, beroepen op Rome, verzoekschriften van pastoors(2).
Kortom, het Jansenisme had tegenover het ultramontanisme dezelfde houding
aangenomen, als die waarmede dit laatste, een eeuw later, zou antwoorden op de
hervormingen van Josef II. En om de gelijkenis te voltooien, kozen de wettige
overheidspersonen en de burgerij der steden partij voor hetzelve. Zijn zegepraal
schijnt, rond het jaar 1700, verzekerd(3). 't Is omdat, in tegenstelling met wat in
Frankrijk gebeurde, de regeering niet dorst ingrijpen. Zij voelde zich te zwak om
den strijd aan te vangen, en de krachtdadigheid welke zij slechts zelden hier en daar
onder den drang van den nuntius te Madrid, van den internuntius te Brussel of van
den aartsbisschop aan den dag legde, kon niemand bedriegen. De Jansenisten wisten
heel goed, dat Karel II zoo onbekwaam

(1) Du Pare de Bellegarde: Vie de van Espen, blz. 102.
(2) Daris: Histoire du diocése et de la principauté de Liége pendant le XVIIe siècle, deel II, blz.
365 en volg. (Luik, 1877).
(3) Rond 1695 stelt Precipiano vast, dat ‘schier tiet grootste deel van de wereldlijke geestelijkheid
in de Nederlanden door de nieuwigheden van het Jansenisme bedorven is; verscheidene
wereldlijke orden zijn er eveneens mede besmet. De Hoogeschool van Leuven is zulks tot
dusverre, dat wij het bemerken, en de Jansenisten zijn er de sterksten en de machtigsten en
bederven er de studeerende jeugd. Het geweten van den Koning is het meest belast met die
wanorde, vermits hij ze alleen kan verhelpen en dat hij het niet doet’. Gachard: Histoire de
la Belgique au commencement du XVIIIe siècle, blz. 99. In de Leuvensche Hoogeschool
onderscheidde het College van den Valk. zich door zijn Jansenisme. Paquot: Mémoires
littéraires, deel XIII, blz. 300; cf. ibid., deel VIII, blz. 447. Omtrent de Jansenisten van
Leuven en van Dowaai op het einde der XVIIe eeuw, zie nog Question curieuse enz., blz.
137. Om over de vinnigheid der twistschriften te oordeelen, cf. het artikel van Gillis De Witte
in M. Goethals: Histoire des lettres, des sciences et des arts en Belgique, deel I, blz. 260 en
volg. (Brussel, 1840).
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was om met Lodewijk XIV in geestelijke politiek te wedijveren als in al het overige.
En de openbare meening verheugde zich over een weerstand, die haar als het bewijs
en de waarborg van 's lands zelfstandigheid voorkwam, en wellicht troostte zich meer
dan een over Frankrijk's zegepralen bij de gedachte, dat de Groote Koning er ten
minste toch niet in slagen zou in de Nederlanden de partij te overwinnen wier
ondergang hem zoozeer aan 't harte lag...
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Tweede boek
De Spaansche Successie-oorlog
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Hoofdstuk I
Het ‘Anjousch’ stelsel
I
Voorshands werd het testament van Karel II in België gunstig onthaald. Hoe weinig
de openbare meening op de hoogte van de Europeesche politiek was, toch was zij
bezorgd over het netelig vraagstuk der koninklijke erfopvolging. Men verwachtte
met gelatenheid nieuwe oorlogen. Wat zouden de Bourgondische provinciën worden,
als de wettelijke dynastie zou uitgestorven zijn? Dat was niet twijfelachtig: òf
Lodewijk XIV zou ten slotte het sedert zoo lange jaren beoogde doel bereiken en ze
bij Frankrijk inlijven, òf de mogendheden zouden er volgens haar belangen over
beschikken. Men wist wel, dat men ze dienaangaande niet zou raadplegen, en wat
er ook voorviel, men zou gewis de laatste overblijfselen dier nationale zelfstandigheid
zien verdwijnen, wier behoud men aan de zwakheid der Spaansche Habsburgers
verschuldigd was...
Nu verdreef de kennis van het testament plotseling al die vrees. Heel het erf van
Karel II ging over in de handen van den hertog van Anjou; niets zou ongetwijfeld
gewijzigd worden aan den toestand der Nederlanden. Zij zouden niet in de monarchie
verdwijnen, doch de plaats behouden welke zij sedert Karel V innamen. Zij zouden
slechts door een louter persoonlijke vereeniging aan Spanje gehecht blijven en de
zoo zeer gewaardeerde vrijdommen behouden. Daar het geslacht der ‘natuurlijke
vorsten‘ uitgestorven was, belette het nationaal recht den laatsten vorst geenszins
vrijelijk zijn erfgenaam te kiezen. Philips V nam zoo wettig de provinciën uit de
handen van Karel II, als deze ze zelf uit de handen van Philips IV ontvangen had. In
stede van zich te ontrusten, omdat een Bourbon, een kleinzoon van Lodewijk
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XIV, de plaats van een Habsburger innam, moest men er zich liever over verheugen.
Waarom een latere opslorping door Frankrijk geducht? Verklaarde het testament
niet, dat de kroon van den katholieken koning en die van den allerchristelijksten
koning voor immer zouden gescheiden zijn? De Groote Koning zou voorzeker de
domeinen van zijn kleinzoon eerbiedigen. En wie weet? Wellicht zou men, onder
zijn bescherming, de bloedende wonden kunnen heelen, welke hij sedert zoovele
jaren de gewesten toegebracht had! Evenals alle ongelukkigen die hun wensch voor
werkelijkheid aanzien, gaven de Belgen zich over aan de hoop op dien vrede, dieu
zij reeds zoo lang verbeidden.
Een Te-Deum werd reeds op 7 December in Sinter-Goedele gezongen. 's Avonds
blakerden de vreugdevuren te Brussel en het volk verdrong zich rond de fonteinen
die, vóór het paleis en vóór het Jezuïetenklooster, beide feestelijk verlicht, wijn aan
de menigte te drinken gaven. De magistraat van Antwerpen zond afgevaardigden
naar Versailles, om den nieuwen koning geluk te wenschen en liet voor hem een
standbeeld oprichten(1). De Staten van Brabant schreven naar Madrid, ‘dat zij met de
meeste onderwerping en met den diepsten eerbied de laatste schikking en ordonnantie
ontvangen hadden, welke door wijlen Zijn Majesteit gemaakt was aangaande de
algemeene en onverdeelbare erflating van al zijn koninkrijken en Staten, zoo volkomen
overeenkomstig met de grondwetten van het land en hertogdom Brabant, en alles te
zamen zoo billijk en zoo geschikt tot het vereeuwigen en bevestigen van het geluk,
de rust en het heil van al zijn goede en getrouwe onderdanen, die geen rijker noch
kostbaarder belooning hadden kunnen erlangen voor de opofferingen van lijf en van
goed, welke zij bij zoo talrijke gelegenheden gedaan hebben dan die, welke besloten
is in die zelfde beschikking voor hen en voor hun verste nabestaanden’(2). Men was
zoo zeer gewoon geraakt aan de afwezigheid van den vorst, dat niemand verwonderd
was, dat de koning, alvorens naar Spanje te vertrekken, er niet op gedacht had

(1) Legrelle: La diplomatie française etc., deel IV, blz. 201.
(2) Gachard: Collection de documents inédits concernant l'histoire de la Belgique, deel III, blz.
205 (Brussel, 1835).
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even naar Brussel te komen. Doch hij was zoo behendig, een geschenk van blijde
inkomst te doen. Den 3n December werd algeheele kwijtschelding toegestaan voor
de onlusten in de hoofdstad. De ambachten en de ‘natiën’ loofden Philips V. De
regeering scheen zich onder de gelukkigste voorteekenen te openen.
In werkelijkheid, bereidde de verschrikkelijkste der Europeesche crises zich voor.
In de staatkundige wereld had het verbazing gewekt, dat Lodewijk XIV, in naam
van zijn kleinzoon, de Spaansche erflating had aanvaard. De zoo lastig opgemaakte
verdeelingsverdragen dienden tot niets; het evenwicht onder de mogendheden was
verbroken. Het was blijkbaar dat, als Frankrijk de monarchie van Karel V onder zijn
voogdij nam, het door bemiddeling van een tusschenpersoon over dezelve zou
regeeren. ‘Er zijn geen Pyreneeën meer’, had Lodewijk XIV gezegd. Beter had hij
gezegd: ‘Er zijn geen Nederlanden meer’. Want was het te betwijfelen, dat hij zich
door Philips V die provinciën zou doen afstaan tot wier bemachtiging, sedert zijn
troonbestijging, al zijn pogingen strekten en waaraan hij reeds zoovele brokken
ontrukt had? De Vereenigde Provinciën en Engeland zagen hem reeds vooruitgaan
langsheen de kusten der Noordzee, zich te Antwerpen vestigen, de Schelde heropenen
en te gelijk Londen en Amsterdam bedreigen. En die vrees was maar al te gegrond.
De koning van Frankrijk koesterde, inderdaad, al de voornemens welke zij hem
toeschreven. Reeds op 4 December had hij zich door zijn kleinzoon een volmacht
doen afgeven, welke hem feitelijk de regeering over België afstond en hem dus, zoo
niet in werkelijkheid, dan toch in schijn de macht daarover verzekerde(1). Doch om
zijn doel te bereiken, moest hij voorzichtig te werk gaan; en den tijd, dien hij liet
voorbijgaan bij het opmaken van zijn plan, maakten zijn vijanden ten nutte om
hetzelve te verijdelen.
Maximiliaan-Emanuel nam een voorname ruit in op het schaakbord, waaraan de
koning van Frankrijk en zijn tegenstrevers speelden. Zijn regeering over België stelde
hem, inderdaad, midden in het nakend conflict. Het gold nu met

(1) Gachard: Histoire de la Belgique au commencement du XVIIIe siècle, blz. 23 en volg.
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beleid partij te kiezen om met zekerheid te slagen, en om, zooals zijn collega's van
Branderburg en van Saksen(1), zijn titel van keurvorst tegen dien van koning te ruilen.
Zijn kans was des te grooter, daar hij, door louter persoonlijke beschouwingen
gedreven, zijn zaak niet verwikkelde met die van anderen, dat hij zich zoo weinig
over het lot der Nederlanden bekommerde als over dat van Beieren en dat hij vast
besloten was de gedroomde kroon te aanvaarden, om het even waar en om het even
uit wiens handen. De ontnuchteringen der laatste jaren hadden hem verbitterd noch
ontmoedigd. Hij bleef even eerzuchtig, dapper en lichtzinnig als ooit. Als Spaansch
ambtenaar was het hem onmogelijk het testament van Karel II te wraken. Zoodra hij
er kennis van had, liet hij den nieuwen koning gelukwenschen. Doch hij deed bij
hem tevens den wensch uitdrukken, als bestendig landvoogd der Nederlanden erkend
te worden. Dadelijk stond hij dus te weer en liet hij begrijpen, dat men met hem zou
af te rekenen hebben.
Lodewijk XIV was daar niet onkundig van. Hij wist heel goed, dat hij hem moest
omkoopen, alvorens te handelen, wilde men hem niet dadelijk naar Frankrijk's
vijanden overjagen. Blijkbaar wachtte Maximiliaan zijn voorstellen af en bleef hij
tusschen de partijen aarzelen. In Januari 1701 onderhield hij nog verdachte
betrekkingen met Engeland en met de Vereenigde Provinciën. Nu, tot welken prijs
ook, diende hij daarvan losgemaakt. Lodewijk XIV kon België slechts meester
worden, door hetzelve te ontmaken van de Hollandsche garnizoenen, die daar tegen
hem de wacht hielden, en die garnizoenen zouden niet vertrekken zoo de keurvorst
zich daartegen verzette. Men bood hem den koop aan en hij sloeg toe. Reeds op 2
Februari bracht d'Avaux ter kennis van de Generale Staten, dat de koning van Spanje
besloten had, hun troepen in de Nederlanden door Fransche troepen te vervangen.
De door Boufflers geleide operatie werd vier dagen later zonder slag of stoot
voltrokken. Het land was in Frankrijk's handen en aan het uitbreken van den oorlog
was geen twijfel meer. De houding van Maximiliaan, die had laten

(1) Frederik I, was koning van Pruisen geworden in 1701; Fredetik-August, koning van Polen
in 1696.
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begaan, was niet meer verdacht. Reeds op 15 Februari had zijn broeder Josef-Clemens,
keurvorst van Keulen en bisschop van Luik, zich met Lodewijk XIV verbonden. Hij
zelf volgde dit voorbeeld op 9n Maart. Het voor tien jaar gesloten verdrag behield
hem als landvoogd der Nederlanden, verzekerde hem het bezit zijner Staten, toelagen
voor zijn leger, de terugbetaling van de schulden die hij voor den dienst van Spanje
gemaakt had. Ten slotte verbond de koning zich, desgevallend zijn candidatuur tot
de waardigheid van Roomsch koning te steunen(1).
Tegen dien prijs, dien men in de maand April nog zou verhoogen, stemde
Maximiliaan er in toe, naar Beieren te vertrekken, om er troepen te lichten, er tegen
den keizer te konkelen, hem vijanden te berokkenen en, zoodra de oorlog uitbrak,
tegen hem op te treden in verbinding met de Fransche troepen. Hij vertrok den 21n
Maart, na het krijgsbewind aan markies van Bedmar en de zorg over zijn persoonlijke
zaken aan baron Malknecht overgegeven te hebben. Doch hij giste wel, dat Lodewijk
XIV, na hem naar Duitschland te hebben gezonden, niet zou nalaten zijn afwezigheid
ten nutte te maken om België te kapen, en hij hield Brussel in 't oog. Zijn argwaan
was maar al te gewettigd. Den 30n October 1701 vroeg de koning van Frankrijk zijn
kleinzoon afstand te doen van de Nederlanden, ter vergelding van zijn opofferingen
voor de verdediging der Spaansche monarchie(2). Eenige maanden later, den 10n Mei
1702, bracht hij hem er toe den hertog van Bourgondië, bevelhebber der Fransche
troepen in het land, den titel van Vicaris-generaal Zijner katholieke Majesteit te
verleenen(3).
Doch Maximiliaan wordt ongerust en blijft niet werkeloos. Hij verstaat, al zijn
troef in handen te houden en zich België niet te laten ontfutselen. Daartoe bezit hij
een onfeilbaar middel: het oor leenen aan de voorstellen tot bondgenootschap, die
de keizer hem doet. Men verneemt te Ver-

(1) Legrelle: La diplomatie française, etc., deel IV, blz. 391, 571.
(2) Vast: Les grands traités du règne de Louis XIV, deel III, blz. 33.
(3) Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 3e reeks, deel VI [1864], blz. 76. Om Maximiliaan's wil,
ontnam Lodewijk XIV hem dien titel op 17 Juli.
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sallies, dat hij te Weenen over de kroon van Napels aan het onderhandelen was.
Alleen een hooger bod kan hem weer aan Frankrijk's zijde brengen. De koop wordt
besproken. Hij wordt den 17n Juni 1702 gesloten en den 19n Augustus bekrachtigd.
Mits de belofte van de bestendige landvoogdij over de Nederlanden en die van hun
bezit in volle sonvereiniteit in geval van verlies van Beieren, haalt de keurvorst de
vriendschapsbanden met Lodewijk XIV dichter aan. Toch is hij niet gerust. Philips
V weigert het verdrag te onderteekenen. De oorlog is zoo even uitgebroken en Spanje
wil zich de Nederlanden voorbehouden om ze bij de onderhandelingen desnoods als
ruilmiddel te laten dienen. Maximiliaan krijgt van hetzelve slechts een onzekere
verbintenis voor het oogenblik, dat het mogelijk zal zijn hem voldoening te geven.
Daarbij komt nog zijn mislukking in den veldtocht tegen den keizer. Gescheiden van
Catinat, dien de keizerlijken over den Rijn geworpen hebben, ziet hij zich in Beieren
afgezonderd en bedreigd. Waarom dan langer in het Fransch bondgenootschap
gebleven? Schaamteloos wendt hij zich weder tot Leopold en biedt hem, in ruil van
het heftogdom Milaan, zijn met de toelagen van Lodewijk XIV betaalde leger. Men
vond te Weenen, dat zijn eisch overdreven en zijn eigenwaan te groot waren; men
achtte het ongelegen, een overwonneling ‘tegen zoo'n hoogen prijs’ te koopen(1). Het
was een misslag. De allerchristelijkste koning kreeg kennis van die onderhandeling,
die wellicht slechts aangeknoopt was, om hem te ontrusten. Zijn toestand liet hem
niet toe, Maximiliaan naar den vijand te zien overloopen: hij was genoodzaakt
nogmaals te betalen. Den 7n November verbond hij zich, zich de Nederlanden door
Philips V te doen afstaan en ze vervolgens den keurvorst over te geven. Deze zou
bovendien Rijnpalts en Neuburgpalts behouden, zoo hij die, met Frankrijk's hulp,
kon bemachtigen. Deze verre belofte bevredigde den keurvorst. Hij bleef in
Duitschland strijden met afwisselend geluk en tegenspoed. Zijn mislukken noopte
hem, in 1704, nogmaals voorstellen aan den keizer te doen. Doch de nederlaag te
Blenheim (Hochstädt), op 13 Augustus 1704, verijdelde de

(1) Riezler: Geschichta Bayerns, deel VII, blz. 549.
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laatste plannen van den onvermoeibaren konkelaar. Frankrijk's nederlaag deelend,
nam hij goedsmoeds het besluit, in afwachting, hetzelve getrouw te blijven(1). Den
6n October 1704 bracht hij, steeds vroolijk en levenslustig, het hoofd vol plannen,
het overschot zijner troepen naar Brtwsel terug.

II
Hij vond de Nederlanden in een gansch anderen toestand dan toen hij ze verlaten
had. Met hun bezetting door de troepen van Lodewijk XIV was een nieuwe inrichting
tot stand gekomen op staatkundig en geldelijk gebied. Een gansch Fransch stelsel
was in wording in deze nominale bezitting van den katholieken koning. Onder het
nieuw gebouw, opgericht volgens de grondbeginselen van orde, van eenheid en van
rede, welke het beheer van Colbert en van Louvois kenschetsen en hetzelve zoo zeer
met de toenmalige classieke letterkunde verwantschappen, verdwijnt het uit allerhande
orden samengestelde bouwwerk, dat op de middeleeuwsche grondvesten door de
hertogen van Bourgondië opgericht en door Karel V gewijzigd werd.
En die vervorming was onvermijdelijk. Van Lodewijk XIV viel inderdaad niet te
verwachten, dat hij, op het toppunt zijner macht, de Nederlanden zou ontzien, zooals
de katholieke koningen, door het bewustzijn hunner onmacht, daartoe genoopt werden.
Het was hem niet voldoende, met dezelve zijn bezittingen te vergrooten; het was niet
genoeg, dat hun provinciën Parijs tegen een aanval uit het Noorden dekten, zij moesten
ook den Staat voordeelig zijn, wil zeggen, hem geld en mannen verschaffen. Daartoe
was het niet alleen noodzakelijk ze van hun aloude zelfstandigheid te berooven, doch
ook heel het raderwerk hunner regeering te vereenvoudigen en te versterken, tal van
ambtenaars en raden af te schaffen, die te duur kostten en de zaken noodeloos
verwikkelden, de beslissingen vertraagden en het gezag van den vorst verminderden.
Dank zijn het sullig Spaansch

(1) Voor Maximiliaan's kuiperijen, zie Legrelle: La diplomatie française, etc., deel IV, blz. 396,
deel V, blz. 36, 49, 510, 639, deel VI blz. 143, en Riezler: loc. cit., blz. 529, 536, 548, 604,
617.
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beheer, bleven schier al de hulpmiddelen in het land. Men moest hun een weg naar
den vorst banen. Schijnbaar zouden ze naar den koning van Spanje gaan, doch in
werkelijkheid kwamen ze Lodewijk XIV ten goede, vermits de regeering hem feitelijk
behoorde.
Reeds op 18 December 1700 had de Private Raad uit Madrid onderrichting
ontvangen ‘te gehoorzamen aan al de bevelen, welke zijn allerchristelijkste Majesteit
zou geven in naam Onzes Konings’(1). Opdat alles goed weze, zeggen de agenten van
Lodewijk XIV in België, ‘moet de koning in dit land bevelen als in Frankrijk’(2).
Philips V wordt behandeld als een eenvoudig figurant, die de heel gereedgemaakte
akten onderteekent en ze ‘met denzelfden koerier terugzendt die ze gebracht heeft’(3).
Gebeurt het hem soms eenige onderrichting door het toedoen van den Hoogeren
Raad voor Vlaanderen te zenden, dan dient ze eerst aan het gevoelen van Versailles
onderworpen.
Wil men flink te werk gaan, dan hoeft geen rekening gehouden met die oude
privileges, waarvan de Belgen steeds den mond vol hebben. Ongetwijfeld jaagt hun
geschreeuw den Grooten Koning geen schrik aan. ‘Die volkeren zijn niet te vreezen,
schrijft Torcy; men is ze meester zoodra men wil, zij zijn niet in staat iets te doen.
Als men wil, dat in deze gewesten iets verricht worde, moet men het nooit voorstellen:
men moet het met vastberadenheid bevelen en het wordt uitgevoerd’(4). Niettemin is
het voorzichtig en zelfs fatsoenlijk, zich niet te haasten om den koning van Spanje
eeden te laten zweren, welke de te Versailles besliste ‘hervormingsplannen’ hem
zouden verplichten schier onmiddellijk te breken. Heel behendig vermijdt Lodewijk
XIV de fout, die later Josef II zoo noodlottig wezen zou. Hij weet dat, te Madrid, de
oude Spanjaards, verbitterd omdat Frankrijk hun vorst onder zijn voogdij nam, te
Brussel aandringen opdat Philips V zoo spoedig mogelijk ingehuldigd worde; hij
weet dat Quiros, de gezant des katholieken konings te

(1) Legrelle: op. cit., deel IV, blz. 252.
(2) Gachard: Histoire de la Belgique au commencement du XVIIIe siècle, blz. 24, n.
(3) Ibid.
(4) Ibid., blz. 33, n.
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's-Gravenhage, in denzelfden zin handelt; hij weet, ten slotte, dat het volk der
provinciën en de ambtenaars met ongeduld een plechtigheid afwachten die, op 's
vorsten eer, den alouden slenter zal doen voortleven. Doch hij is vast besloten, dezelve
slechts toe te laten, zoo ze geen kwaad kan. Albert van Coxie, voorzitter en hoofd
van den Privaten Raad, ‘die norscher is dan ooit’, en den graaf van Tirimont, algemeen
schatmeester der financiën, die slechts vraagt om zijn ontslag te nemen(1), laat hij in
hun onmacht pruttelen. Die oude ambtenaars zien maar al te goed, dat nieuwe tijden
aangebroken zijn en dat zij de plaats voor anderen zullen moeten ruimen.
Sedert de troonsbestijging van zijn kleinzoon, heeft Lodewijk XIV in de
Nederlanden een ganschen staf gezonden, die zijn plannen moet uitvoeren: Puységur,
gehecht aan den persoon van den hertog van Bourgondië, Boufflers, stadhouder van
het ingelijfde Vlaanderen, Bagnols, intendant van Rijsel. En die Franschen vonden
dadelijk in den markies van Bedmar en in Bergeyck hoogst verkleefde medewerkers.
Niettegenstaande zijn Castiliaansche afkomst, is de eerstemet geestdrift het nieuw
stelsel toegetreden. ‘Van zijn land, zegt Saint-Simon, behield hij slechts de eerlijkheid,
de dapperheid, de waardigheid, de vrijgevigheid en de prachtlievendheid. Verder
zachtmoedig, minzaam, voorkomend, beleefd, rechtzinnig, hoogst inschikkelijk en
aangenaam van omgang, heel verstandig en steeds dienstwillig, heeft hij zich overal
doen achten en beminnen, en vooral door de Franschen’(2). Lodewijk XIV zou hem
later beloonen met het lint van den Heiligen Geest en door hem het halssnoer van
het Gulden Vlies en het onderkoningschap van Sicilië te doen bekomen. Hij was de
eenige Spanjaard voor welken hij de waardigheid van ‘grande’ vroeg en bekwam.
Doch Bergeyck zou hem nog kostbaarder wezen. Die noeste werker, die oude
vijand van de al te blijkbare misbruiken in de regeering zijns vaderlands, nam met
geestdrift de gelegenheid te baat, welke zich aanbood om de

(1) Bullet. de La Comm. roy. d'Histoire, 3e reeks, deel VI [1864], blz. 90.
(2) Mémoires, deel II, blz. 369; cf. XII, blz. 146.
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onder Maximiliaan-Emanuel vergeefs beproefde hervormingen op groote schaal te
verwezenlijken(1). Het schijnt wel, dat hij, in zijn verknochtheid jegens Lodewijk
XIV, iets van dat idealisme betoond heeft, waarmede de vrijzinnige Rijnlanders,
zooals Förster, een eeuw later, de verovering van hun land door de Fransche Republiek
begroetten. Hij zag in Lodewijk XIV slechts den bevorderaar van de ‘goede regeering’,
wil zeggen, voor een mensch der XVIIe eeuw, van de absolute monarchie. Hij had
altijd de privileges geringgeschat, en zijn laatste mislukking hadden ze hem geheel
en gansch doen haten. Vijftien jaar later bekende hij tegenover den markgraaf van
Prié, dat het aan hem niet gelegen had, zoo ze niet meerendeels verdwenen waren(2).
Bewonderaar van Colbert, volmaakt type van den staatsdienaar, trad hij uit
grondbeginsel in Franschen dienst. Geenerlei winstbejag, geenerlei eerzucht voor
zich zelf of voor de zijnen. Tot het einde toe, bleef hij volstrekt rechtschapen, en de
medewerking van dien bij uitstek eerlijken man aan een politiek welke, ware zij
geslaagd, vroeg of laat tot de inlijving van België had geleid, was een geluk voor
Lodewijk XIV. Doch Bergeyck zag de toekomst niet in; hij was de man van de
huidige werkelijkheid. Het gold hier, die algemeen bewonderde regelen van het
Fransch bestuur op zijn vaderland toe te passen, en hij gaf zich met hart en ziel aan
die taak over. Had hij somtijds eenig gewetensbezwaar, dan moest de uiterlijke schijn
het wel stillen. Philips V, zijn wettige vorst, had immers den koning van Frankrijk
volmacht gegeven....
Terwijl de Fransche ministers de Blijde Inkomst onderzochten en ‘gansch
verwonderd waren daar niets in te vinden van wat men gemeend had’(3), zette Bergeyck
zich aan 't werk. Boufflers en Bedmar hadden hem laten verstaan, dat een ‘algemeene
verbetering’ hoefde, waarvan zij hem

(1) Behalve de hooger aangehaalde teksten van Saint-Simon, zie nog, omtrent hem, de
waardeeringen van Torcy en van Bedmar. Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 3e reeks, deel
VI [1864], blz. 86, 87.
(2) Gachard: Documents inédits concernant les troubles de la Belgique sous le règne de
l'empereur Charles VI, deel I, blz. 135, 323.
(3) Gachard: Histoire de la Belgique au commencement du XVIIIe siècle, blz. 42.
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de breede trekken gegeven hadden(1). Hij alleen was bekwaam ze aan den aard van
het land aan te passen. Reeds in April 1701 was zijn werk klaar. Er hoefde slechts
de goedkeuring van Lodewijk XIV om het te verwezenlijken. De weerstand, welken
Monterey's aanhangers te Madrid en de leden van den Privaten Raad te Brussel hem
trachtten te bieden, was van te voren gebroken. En wat het volk betrof, de inhuldiging
van Philips V, waartoe Bedmar in de maand Februari 1702 overging, gaf het een
voorloopige voldoening. Niemand teekende openlijk protest aan, toen, op 2 Juni
daaropvolgende, het edict uitgevaardigd werd, waarbij het stelsel der hoofdregeering
volkomen gewijzigd werd(2).
Over het geheel beschouwd, verschijnt het nieuw stelsel als een werk van
centralisatie en vereenvoudiging. De drie aloude Bestuursraden worden vervangen
door een enkelen ‘Raad des Konings’, waaraan voortaan toevertrouwd worden: ‘de
beraadslaging over alle zaken van regeering, rechtswezen, politie en financiën, en
de behandeling van die welke behoorden tot den Raad van State, den Privaten Raad
en den Financieraad, alsmede van al de andere, waarmede het ons behagen zal hem
later te belasten’. Die Raad wordt, door de afschaffing van den Hoogeren Raad voor
Vlaanderen te Madrid, rechtstreeks den Raad van State des Konings toegevoegd.
Evenals deze laatste, overigens, en in tegenstelling met de oude Bestuursraden,
zelfstandige lichamen die in volle vrijheid en in de sfeer hunner bevoegdheid
beraadslaagden, is hij een wezenlijk ministerie. Vandaar het gering aantal leden
waaruit hij bestaat. Daartoe behooren, onder het voorzitterschap van den
gouverneur-generaal of, in dezes afwezigheid, van den algemeenen bevelhebber,
slechts vier ministers, een superintendant van financiën en minister van oorlog, een
procureur-generaal en een secretaris. Het is geen op zich zelf staand college meer,
doch eenvoudig de vergadering van de hoofden der groote Staatsdiensten. Heel het
bestuur loopt er op uit, en de verschillende raderen van het

(1) Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 3e reeks, deel VI [1864], blz. 934.
(2) Gachard: Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens. deel I, blz. 231.
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oude werktuig, waarvan de al te talrijke en al te verschillende bestanddeelen van
allerhande herkomst en van allerhande tijdperk elkander hinderen, slecht werken en
tijd en krachten doen verspillen, moet de Raad, in een zelfde inrichting, van elkander
afhankelijk maken. Dienvolgens zal de procureur-generaal ‘het oog houden op al de
raden, de ondergeschikte rechtbanken en de officieren van de steden des lands; alle
jaren zal hij elke provincie en elke stad bezoeken, om te zien wat daar gedaan werd
tegen onze bevelen en plakkaten en ten voordeele van onze souvereiniteit en van
onzen dienst’. Zijnerzijds is de superintendant-generaal van financiën belast ‘zorglijk
te waken over het goed bestuur, beheer en gebruik van al de openbare penningen en
inkomsten der Staten, der provinciën, steden, kasselrijen, kwartieren en
gemeenschappen, tot ons groot voordeel en tot nut onzer onderdanen’. Hij heeft ook
de hoogere leiding van de politie, de betaling, het onderhoud en de huisvesting der
troepen in al de provinciën, ‘zelfs in diegene, waar de stadhouders en
kapiteins-generaal gewoon en gemachtigd zijn tot het geven van marsch- en
verblijforders, welke hun dus niet meer zullen hoeven gevraagd’.
Doch eenmaking en ordening volstaan niet; tal van onnoodig geworden lichamen
dienen afgeschaft. De inleiding van het edict doef opmerken, dat het aantal raden en
officieren in de Nederlanden hetzelfde gebleven is als onder keizer Karel V,
‘niettegenstaande de groote afbrokkelingen, welke achtereenvolgens in die Staten
geschiedden’. De twee Rekenkamers worden dan ook tot een enkele vereenigd,
evenals de twee Justitieraden van Henegonw. Met vereenvoudiging gaat ook besparing
gepaard. 't Is uit met de talrijke voordeelige rechten, die de ambtenaars toelieten zich
ten nadeele van het publiek en dus van den Staat te verrijken. Vodrtaan moeten zij
zich vergenoegen met ‘de bezoldiging welke hun zal betaald worden, zonder eenige
buitengewone hulp, bede of bijloon te mogen eischen.’
Aldus verschijnt de hervorming wel als een ‘algemeene verbetering’. Aan de
zuivere, duidelijke, logische vormen welke het bestuur krijgt, herkent men het
ingewikkeld, ouderwetsch stelsel van vroeger niet meer. De regeering der
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Nederlanden is, als die van Frankrijk, nog slechts een werktuig tot monarchale
centralisatie. Niet alleen verraadt zij haren oorsprong door haar groote trekken en
door den geest die haar bezielt, doch bovendien ontleent zij aan Frankrijk ettelijke
aen Staat zeer voordeelige nieuwigheden, zooals de opmaking eener jaarlijksche
begrooting en de hoogst belangrijke instelling van intendanten. Overigens ontbrak
de tijd om al de bijzonderheden vast te stellen. Lodewijk XIV zal daarin voorzien
volgens de omstandigheden. Dat wordt gezegd in het slot van het edict: ‘Wij hebben
onzen Heer grootvader, den allerchristelijksten koning gesmeekt, zijn moeite en
zorgen te besteden aan alles wat hij noodig en behoorlijk acht voor de veiligheid en
de verdediging van gezegde landen, de rust en verlichting onzer onderdanen, zoowel
voor den regel en de ondergeschiktheid onzer generaals, plaatsbevelhebbers en alle
andere officieren onzer troepen, als voor alle andere zaken van justitie, politie en
financiën.’
Men bedriege zich overigens niet omtrent de beteekenis der in 1702 getroffen
maatregelen. Om ze nauwkeurig te waardeeren, mogen wij niet vergeten, dat zij
aangenomen werden op het oogenblik, dat de Spaansche successie-oorlog reeds
uitgebroken is. Zij zijn vóór alles ingegeven door krijgskundige en dienvolgens
financieele beschouwingen. Zij geven zeer duidelijk het inzicht te kennen ‘een
regeeringsregel vast te stellen, die met den huidigen staat van zaken overeenkomt
voor het beste beheer en bestuur onzer financiën en voor de geregelde proviandeering
der troepen, welke wij besloten hebben in de Nederlanden te houden tot hun
verdediging’. Zij hervormen slechts den Staat om dezen toe te laten een machtig
leger te lichten en te onderhouden. Kortom, zij richten slechts een soort van regeering
met militaire bezetting op. In het nieuw stelsel behoort de eerste rol ontegenzeglijk
den superintendant van financiën, minister van oorlog. En voor dien hoogst
belangrijken post wees Lodewijk XIV zijn kleinzoon den kloeksten geest van het
land aan, namelijk Bergeyck.
De militaire reorganisatie van België begon dan ook met zijn bezetting door de
Fransche troepen. Reeds op 3 Maart
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1701 verklaart een eerste edict, dat, ‘gezien Zijn Majesteit besloten heeft in de
Nederlanden een korps troepen te onderhouden, dat voldoende zij tot hun verdediging,
ten einde niet meer verplicht te zijn, troepen van andere vorsten of Staten te moeten
roepen’(1), het effectief der compagnieën in al de voetvolk-regimenten van dertig op
vijftig man zal worden gebracht; elk bataljon zal dertien compagnieën hebben in
stede van tien; ten slotte zal het getal bataljons op vier-en-twintig worden gebracht,
zoodat men, met 650 soldaten per bataljon, op 1 Mei over 15.600 voetknechten zal
beschikken. De ruiterij zal voortaan bestaan uit een-en-dertig eskadrons, elk van vier
compagnieën met dertig paarden, en uit negen eskadrons dragonders, samen 4.800
paarden. Dan komen, op 18 December 1701, een ordonnantie over de tucht(2), een
andere over het gedrag der troepen te velde(3), nog een andere, van 10 April, welke
de verschillende legerkorpsen, een mengelmoes van Spaansche tercio's, van
Italiaansche en Waalsche regimenten, de Fransche eenheid van leiding en
eenvormigheid oplegde(4). Van Frankrijk wordt nog de wijze van aanwerving
afgekeken. Daar de vrijwillige dienstneming niet meer voldoende is om de nieuwe
effectieven te leveren, wordt loting met gemak van plaatsvervanging reeds op 1
Januari 1701 in Luxemburg ingevoerd, en weldra ook in Henegouw, het Naamsche,
Brabant en Vlaanderen(5).
Doch lichtingen decreteeren en krijgsreglementen afkondigen is niet voldoende,
zoo men de noodige hulpmiddelen niet bezit om de troepen te onderhouden. Het
ongeluk van Spanje was geweest, dat het het voornemen van den hertog van Alva
niet heeft kunnen verwezenlijken, namelijk de Nederlanden het onderhoud op te
leggen van de troepen, die met hun bewaking belast waren. Door de omwenteling
der XVIe eeuw verschrikt, heeft het zich, sedert toen, vergenoegd met de door de
provinciën gestemde onvoldoende toelagen, zoodat het, na zich uitgepat te hebben
om het tekort aan te vullen, er ten

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Gachard: Ordonnances, deel I, blz. 18.
Ibid., blz. 93.
Ibid., blz. 195.
Ibid., 199.
Ibid., blz. 7, 42, 66, 126, 184, 185, 186, 187, 188, 469, 573.
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slotte moest in berusten, zijn leger te zien smelten en in ellende en onbandigheid te
laten vervallen. Lodewijk XIV is vast besloten, zulke fout niet te hernieuwen. Niet
één pond zijner schatkist zal naar België gaan. Het moet zelf voorzien in de
krijgslasten, welke het veroorzaakt. Het kan zulks, want in geenerlei monarchie
betaalt de belastingschuldige minder dan daar. En het is juist daarom, dat het zoo
sterk hecht aan het privilege, slechts met de toestemming der Staten belast te worden.
Dat privilege betwisten, ware een oproer uitlokken; het erkennen en de Staten aan
zoeken de beden te vermeerderen, ware opnieuw vervallen in die eindelooze
onderhandelingen der Spaansche landvoogden. Nu, er dient met spoed gehandeld.
Men zal dusgeen nieuwe toelagen vragen; men zal de bestaande belastingen behouden
en er zich voorloopig bij bepalen, dezer opbrengst te vermeerderen. Daartoe volstaat
het, de verpachting naar Fransch stelsel in te voeren, in stede van de al te goedige,
al te ingewikkelde heffing door de bedienden der Staten. 't Zal dubbel voordeel zijn,
vermits de Staat alle jaren maar de sommen hoeft te innen, waarvoor de pachters
zich tegenover hem verbonden hebben en hij, anderzijds, den last en de kosten der
heffing op hen zal laten.
Reeds in 1701 zet Bergeyck zich aan 't werk. Hij laat de posterijen van den prins
van Taxis afkoopen, om ze, mits 175.000 gulden per jaar, voor negen jaren te
verpachten aan Pageot, een der deelhebbenden van de verpachting der Fransche
posterijen(1). Den 24n November verpacht men eveneens, niettegenstaande het protest
van den Financieraad, al de rechten van het domein, alsmede de in- en uitvoerrechten,
voor 1.900.000 gulden(2). Hetzelfde stelsel wordt, in 1702, in Vlaanderen toegepast
op de ‘loopende middelen’, waarvan de opbrengst dadelijk van 700.000 op 1.300.000
gulden stijgt, en men hoopt weldra in Brabant tot een dergelijken uitslag te geraken(3).
Bij de verpachting komen bovendien die fiscale praktijken, waarin het Fransch bestuur
uitmunt. In Auguscus 1703 worden de stokhouders

(1) Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 3e reeks, deel VI [1864], blz. 89.
(2) Gachard: Ordonnances, deel I. blz. 68.
(3) Ibid., blz. 149.
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ambten in het Brugsche Vrije bij het domein gevoegd(1). In September 1704 worden
al de notarissen afgeschaft en vervangen door koninklijke en erfelijke notarissen,
wier bedieningen bij inzet verkocht worden(2). Het recht van klein zegel of van
gezegeld papier wordt algemeen gemaakt en uitgebreid(3). Men schept, mits speciën,
nieuwe, door den koning te onderteekenen ontvangersambten. Ten slotte, en steeds
in navolging van Frankrijk, worden in de provinciën intendanten aangesteld, die de
bediening van het fiscaal raderwerk moeten leiden. Het werd goed ingericht en werkt
uitmuntend. Van de 5 millioen gulden, welke de algemeene ontvangst nauwelijks
bedroeg rond het tijdstip van den vrede van Rijswijk, was zij in 1705 reeds gestegen
tot 8.956.000 gulden(4).
Staatkundige centralisatie, naar het Fransch model, die zich door maatregelen in
financie- en krijgswezen uit, dit kenschetst liet zoogenaamd ‘Anjousch’ stelsel. Doch
het zou verder gaan. Men had het dringendst eerst aangevat. Doch Betgeyck vergat
voorzeker zijn programma van economische wedergeboorte niet. Den 3n Februari
1703 behandelde een ordonnantie, als door Colbert zelf opgemaakt, de middelen om
de Brusselsche draperie op te beuren(5). Den 15n Maart regelde een zeer voordeelige
overeenkomst de inen uitvoerrechten aan de Fransche grens. Ten slotte beval men,
in 1704, het aanleggen van twee straatwegen, die Brussel met Bergen en met Gent
zouden verbinden. Doch de omstandigheden lieten niet toe, zich langer over handel
en nijverheid te bekommeren... Kortom, voor de natie zou het ‘Anjousch’ stelsel
slechts het verfoeilijk tijdperk van loting en van fiscale verdrukking geweest zijn.
Zulks had het land niet verwacht, toen het testament van Karel II het behoud van
den Spaanschen slenter met zijn misbruiken en zijn zwakheid, doch ook met zijn
matige belastingen, zijn inschikkelijkheid voor de zelfstandigheid en zijn eerbied
voor de privileges, had schijnen te beloven. De afschaffing

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Gachard: Ordonnances, blz. 421.
Ibid., blz. 534.
Ibid., blz. 328.
Van Kalken: La fin du régime espagnol, blz. 173.
Gachard: Ordonnances, deel I, blz. 338.
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der Bestuursraden, de aanstelling van intendanten, het op het bestuur geoefend toezicht
stoorden en ontrustten de ambtenaars. Door hun navorschingen en hun roofzucht
verbitterden de bedienden der pachters de belastingschuldigen, die aan lankmoedige
en vaderlijke ontvangers gewend waren. De Vier Leden van Vlaanderen voorspelden
‘den ondergang en de verwarring van heel de provincie’. De Staten van Brabant,
stoutmoediger, beriepen zich, om het verpachtingstelsel te verwerpen, op hun
privilege, alle zes maanden in de belasting toe te stemmen(1). Doch vooral de loting
verscheen als een afschuwelijke dwingelandij. De Henegouwsche geestelijkheid
vermaande den koning, ‘dat de volken van dit land hun vrijheid boven hun leven
beminnen en dat, voor elken jongeling die gedwongen wordt soldaat te wezen, twee
anderen bij de vreemde troepen dienst zullen nemen’. In Brabant verlieten een groot
getal hoeveknechten het land. In Vlaanderen was het verzet tegen de aanwerving
zoo hevig, dat de stadhouder den procureur-generaal, bijgestaan door des Konings
opperhalsrechter en door den kapitein-geweldiger, ter plaatse moest zenden(2).
Toch zou die woede in het land geen boerenkrijg verwekken, zooals een eeuw
later gebeurde. Want de groote meerderheid der geestelijkheid, in stede van protest
aan te teekenen tegen het nieuw stelsel en de veldbewoners tegen hetzelve op te
hitsen, keurden het integendeel goed en ondersteunden het. Door den aartsbisschop
van Mechelen aangevoerd, brengt zij de hervormingen van Lodewijk XIV den
machtigen steun van het katholiek bewustzijn en van de katholieke gehoorzaamheid,
terwijl zij de buitenlieden later, en om dezelfde redenen, tegen die van Josef II zal
opruien. Want, terwijl het ‘verlicht despotisme’ van den keizer zich tegen de Klerk
zou keeren, hielp het monarchaal absolutisme van Lodewijk XIV haar het Jansenisme
verpletteren.
Men kent den afkeer van den grooten koning voor die woelige sekte. Hij zag daarin
een gevaar, wellicht nog meer

(1) Gachard: Histoire de la Belgique au commencement du XVIIIe siècle, blz. 69 en volg.
(2) Ibid., blz. 33 en volg
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voor de staatkundige, dan voor de godsdienstige eenheid. Men had hem laten gelooven
dat, zoo Frankrijk Jansenistisch werd, het weldra een aristocratie of een republiek
zou worden(1). En wat in België gebeurde, kon hem slechts in die meening sterken.
Zag hij daar du Jansenisten niet samengaan met de Justitieraden en de Staten, wil
zeggen met de Staatslichamen die hem hatelijk waren om hun gehechtheid aan de
privileges? En kon hij vergeten, dat Jansenius vroeger tegen Frankrijk een pamflet,
Mars Gallicus, geschreven, en aldus al de Augustinianen gecompromitteerd had(2)?
Hij had dus besloten, zonder mededoogen jegens hen op te treden, en den haard van
propaganda van Brussel, die in betrekking stond met hun Parijsche broeders, te
verpletten. Ken zijner eerste zorgen was geweest, Philips V aan te bevelen, het
Jansenisme in zijn Staten van Vlaanderen uit te roeien en ‘luide te spreken ten
voordeele van den aartsbisschop van Mechelen’(3). Het geldt hier een geestelijke
quaestie, die de persoonlijke bezorgdheid des vorsten waardig is, een groote zaak,
die van omhoog dient behandeld door decreten van zijn alvermogenden wil, welke
zich slechts hoeft te uiten om gehoorzaamd te worden.
Philips V was van hetzelfde gevoelen, en hij handelde met een vastberadenheid,
die zijn grootvader moest verheugen. Hij verwaardigt zich eigenhandig aan Bedmar
zijn bevelen te schrijven. Eerst en vooral moet hij zich bezighouden met de
Leuvensche hoogeschool, daaruit ‘al degenen verwijderen, welke de aartsbisschop
voor Jansenisten aanziet’. Precipiano is eensklaps de inblazer der regeering. Er is
geen bediening meer dan voor candidaten ‘van het goede en heilige leerstelsel’.
Quesnel, die na den dood van Arnauld en Nicole, de profeet der partij geworden is,
wordt door den grootvicaris van den aartsbisschop te Brussel aangehouden, samen
met dom Gerberon, die uit Frankrijk bij hem een schuilplaats gezocht had, en met
zijn secretaris Brigode, van Rijsel; zij worden naar het gevang van den officiaal te

(1) Rébelliau, in Lavisse: Histoire de France, VIII, 1e deel, blz. 320.
(2) Geschiedenis van België, deel IV, blz. 272.
(3) Gachard: Histoiŕe de la Belgique au commencement du XVIIIe siècle, blz. 100.
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Mechelen gevoerd. Onwettige aanhoudingen, waartegen de verwanten der slachtoffers
protesteeren bij den Raad van Brabant. Doch de Raad krijgt bevel te zwijgen. De
Staten spreken in zijn plaats, en klagen er over bij Bedmar, dat ‘het voornaamste van
de rechten van dit hertogdom Brabant verkracht werd, namelijk de vrije loop der
justitie, buiten denwelke Zijn Majesteit bij het eerste artikel der Blijde Intrede beloofd
en gezworen heeft, dat hij nooit een zijner onderdanen zal behandelen of laten
behandelen’. Bedmar antwoordt niet. Doch Quesnel kan de vlucht nemen, en dadelijk
gaat de koning weer aan 't schrijven. Hij wil, dat de leeken die de vlucht bevorderd
hebben, zeer streng gestraft worden en dat den aartsbisschop hulp geboden worde
‘tegen de geestelijken of monniken die daaraan deelgenomen hebben’. Vervolgens
vervangt hij de waarborgen, waarmede het nationaal recht de rechtspleging in
strafzaken omringt, door zijn willekeur en beveelt hij pastoor Vandenesse te bannen
‘om mij bekende goede redenen’, en Ruth d'Ans binnen de acht dagen uit zijn Staten
te verdrijven. In werkelijkheid werd aldus het stelsel der geheime bevelen tot
inhechtenisneming (lettres de cachet) in België ingevoerd. De Staten van Brabant
protesteeren dan ook opnieuw, ‘in naam der rechten, privileges en aloude ordonnantiën
van dit land’. Bedmar zelf ontrust zich en zendt eerbiedige vermaningen naar Madrid.
Als antwoord ontvangt hij bevel de doctoren Opstraet en Hennebel te verbannen.
Philips V is besloten, het Jansenisme uit te roeien(1). Precipiano zegeviert over die
justitieraden, die hem vroeger met zooveel stugheid behandelden en die nu, onder
het absolutisme gebukt, de stem niet meer durven verheffen ten voordeele der
privileges, welke de aanhangers der alleenwerkende genade vergeefs inroepen. Doch
de ramp, die hen treft, zal niet langer duren dan het ‘Anjousch’ stelsel. Met de
zegepraal der bondgenooten op Lodewijk XIV, zal voor hen het uur der weerwraak
slaan.

(1) Gachard: Histoire de la Belgique au commencement du XVIIIe siècle, blz. 94, 103, 105, 107;
du Parc de Bellegarde: Vie de van Espen, blz. 397.
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Hoofdstuk II
De Spaansche Successie-oorlog
I
In Mei 1702, verklaarden de keizer, Engeland en de Vereenigde Provinciën den
oorlog aan Frankrijk en aan Spanje. Van de drie bondgenooten hadden slechts de
twee laatsten Philips V erkend. Als Habsburger, beschouwde de keizer zich als de
eenige erfgenaam, van Karel II en vorderde hij heel dezes nalatenschap. Noch
Engeland, noch de Vereenigde Provinciën waren geneigd die aanspraken in haar
geheel te ondersteunen; deze zouden, immers, ten voordeele van Leopold, de
monarchie van Karel V herstellen. Wat hen vooral aandreef, was de bezetting van
België door de Fransche troepen, wat natuurlijk de inlijving voorafging. Het vraagstuk
der katholieke Nederlanden was, eens te meer en duidelijker dan ooit, de grondslag
van het geschil. Dat zou zoo blijven tot den vrede van Utrecht.
De veldtochten van 1702 en 1703 ontrolden zich vooral in Duitschland, waar
Villars en Maximiliaan-Emanuel hun pogingen tegen de keizerlijken voortzetten.
De Engelschen en de Hollanders waren nog niet bij machte België doelmatig te
overweldigen. Die verpoozing liet toe rondom Vlaanderen en Brabant een lange linie
verschansingen op te werpen, van het land van Waas tot in de omstreken van Hoei.
In het Oosten dekten de prinsdommen Luik en Keulen, dank zij het bondgenootschap
van Josef-Clemens van Beieren met Lodewijk XIV, de grens als een vooruitspringend
bolwerk. Alleen Spaansch Gelderland, die noordelijke uitlooper, stond open voor de
bondgenooten. Dezen bemachtigden het gemakkelijk (1702-1703). Doch de
Engelschen konden te Oostende niet ontschepen; Coehoorn, die in het land van Waas
de
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Fransche linïen doorgebroken had, was gedwongen te wijken, nadat een door Obdam
aangevoerd Hollandsch korps, dat op Antwerpen rukte, te Eekeren door Boufflers
en Bedmar verslagen en naar Breda teruggedreven was (30 Juni 1703). Daarentegen
had de hertog van Marlborough de Nederlanden in de zijde aangevallen en zich aan
de Maas gevestigd(1). Hoei werd den 23n Augustus, Limburg den 27n September
ingenomen. Het volgend jaar werd Brugge beschoten door Hendrik van Nassau
(Overkerke), die onverrichterzake moest aftrekken. Deze zou Namen belegeren, toen
de verrassing van Blenheim den toestand plotseling wijzigde. De Fransche legers
trokken in wanorde naar den Rijn terug; Maximiliaan-Emanuel bracht het overschot
zijner regimenten naar Brussel (2 October). De oorlog zou elders gevoerd worden,
en wél op België nedervallen.
Bedmar was tot onderkoning van Sicilië benoemd, waardoor de zorg voor de
verdediging van België opgedragen werd aan Maximiliaan-Emanuel, bijgestaan door
Villeroy. Hij slaagde er in, de stad en het slot Hoei terug te nemen (31 Mei-10 Juni
1705). Doch Marlborough, die door Villars uit den Elzas teruggedreven is, marcheert
op de Maas en terstond doet zijn krijgsmanskunst over de verrichtingen beslissen.
Hoei wordt heroverd (8-11 Juli), de Fransche linïen worden doorbroken te Heilissem
(20 Juli), vervolgens zwenken de Engelschen achter de Dijle, tegenover Villeroy, en
bemachtigen Leeuwe (5 September) en Santvliet (29 October).
Villeroy was niet bij machte zulk een geduchten tegenstrever het hoofd te bieden.
Hij wist, dat Lodewijk XIV hunkerde naar een zegepraal in Vlaanderen, en koppig
als hij was, stond hij er op, hem daarmede te verrassen. Zonder de versterking af te
wachten, welke de koning hem liet aanvoeren door Marsin, zonder den keurvorst te
verwittigen, want hij wou, onverdeeld, de eer van de verhoopte overwinning hebben,
neemt hij stelling te Ramillies, vóór de bres die het jaar te voren in de Brabantsche
verschansingen gemaakt was. Die stelling was slecht, en Marlborough liet

(1) Omtrent de deelneming der Engelschen aan den oorlog, zie J.-W. Fortescue: British campaings
in Flanders (Londen, 1918).
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de gunstige gelegenheid niet ontsnappen. Villeroy, den 23n Mei 1706 overrompeld,
werd in een ommezien verslagen. Het gevecht was niet zeer bloedig, doch had een
beslissenden uitslag. De Franschen, op den voet achtervolgd tegen al de regelen van
de tot dan toe gevolgde gevechtsleer in, hadden den tijd niet hun aftocht voor te
bereiden. Zij konden weerstand bieden noch achter Leuven, noch achter de Dender,
noch achter de Schelde, noch achter de Leie en hielden eerst onder de muren van
Rijsel halt. 't Was een onherstelbare ramp. De ontoereikend bemande vestingen
der-Nederlanden vielen de een na de andere: Antwerpen den 6n Juni, Oostende den
6n Juli, Meenen den 22n Augustus, Dendermonde den 5n September, Ath den 2n
October. Van België bleef nog slechts in de handen der Franschen Henegouw, het
Naamsche en Luxemburg, waar Maximiliaan-Emanuel zijn kamp opsloeg.
Villeroy werd door Vendôme vervangen. Deze vermocht Marlborough tot staan
te brengen gedurende den veldtocht van 1707. Hij scheen de fortuin te zullen doen
keeren. Den 5n Juli 1708 trad hij Gent binnen, in welke stad Bergeyck hem geheime
verstandhouding bezorgd had, en twee dagen later gaf Brugge zich over. Doch prins
Eugeen komt Marlborough bijspringen. Samen verraasen zij Vendôme den 11n Juli
te Oudenaarde en werpen hem wanordelijk over de vaart van Gent naar Oostende.
Hij beproefde vergeefs Rijsel te ontzetten, dat heldhaftig verdedigd werd door
Boufflers, door de flanken en de achterhoede van het leger der bondgenooten aan te
vallen. Achteruitgeworpen te Wijnendale, mislukt hij ook in zijn pogingen om de
vijandelijke troepen naar Doornijk toe af te snijden. Een diversie van
Maximiliaan-Emanuel tegen Brussel (21-28 November) lukt evenmin. Rijsel
capituleert eindelijk den 9n December en daarop geeft de Fransche bezetting van
Gent zich zonder slag of stoot over, terwijl die van Brugge en de omliggende vestingen
achter Sint-Omaars aftrekken.
Frankrijk staat voor den inval open. Doch, vooraleer dier te wagen, moet Henegouw
bemachtigd worden. Boufflers en Villars slagen er niet in, Eugeen en Marlborough
te beletten Doornijk te nemen (3 September 1709) en op Bergen
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te marcheeren. De bloedige slag van Malplaquet (11 September) belet den val niet
van de stad, die zich den 20n October overgeeft. Van al de Nederlandsche vestingen
houdt Namen het nog alleen uit. Doch de overwinnaars blijven rondom die plaats
geen tijd verliezen en durven, in 1710, Frankrijk invallen. Voor de eerste maal worden
de door Vauban gebouwde vestingen door den vijand belegerd. Dowaai, den 4n Mei
ingesloten, geeft zich den 25n Juni over. Na een hardnekkigen wederstand, vallen
Béthune, Aire, Saint-Venant op hun beurt. De inneming van Bouchain, in 1711,
opent den weg naar Parijs.
Doch de bondgenooten nemen dien niet. De verzoening van Lodewijk XIV met
Engeland, het volgend jaar, en de overwinning van Villars te Denain op prins Eugeen
(24 Juli 1712) lieten het uitgeputte Frankrijk toe, met zijn tegenstrevers dat vraagstuk
der Nederlanden te regelen, welk het, na zooveel moeite en zooveel vergoten bloed,
niet te zijnen voordeele had kunnen oplossen.

II
Het ‘Anjousch’ stelsel was in België begonnen met de intrede der Franschen: het
werd met hen in de ramp van Ramillies medegesleept. Den 25n Mei trok
Maximiliaan-Emanuel af, nadat hij te Laken aan de afgevaardigden der Staten van
Brabant verklaard had, dat ‘zijn troepen den vijand het hoofd niet meer konden
bieden’ en hun aangeraden had ‘door een schikking te trachten Brabant en de
hoofdstad te bewaren’(1). 's Anderen daags kwamen brieven van Marlborough en van
de afgevaardigden der Vereenigde Provinciën aan het leger der bondgenooten. Zij
drongen er bij de Staten op aan, dat deze als koning zouden erkennen Karel III,
oudsten zoon van keizer Leopold, die hem zijn rechten op de Spaansche erflating
overgemaakt had(2), onder de verzekering, dat Zijn katholieke Majesteit

(1) Gachard: Collection de documents inédits concernant l'histoire de la Balgique, deel III, blz.
219.
(2) Den 12n September 1703.
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al de privileges des lands eerbiedigen en, in zake godsdienst, geenerlei nieuwigheid
invoeren zou.
Meer hoefde er niet, want zoo de loting, de lasten en de intendanten Philips V bij
de Belgen hatelijk hadden gemaakt, toch waren zij hem nog liever getrouw gebleven
dan de belangen van hun geloof te wagen door te heulen met de ketters van het
Engelsch-Hollandsch leger. Hieromtrent gerustgesteld, vielen al hun
gewetensbezwaren. Den 5n Juni verklaarden de Staten van Brabant zich ‘goede en
trouwe onderdanen’ van Karel III, en die van Vlaanderen deden 's anderen daags
hetzelfde(1).
Het testament van Karel II was vergeten. Men wilde in Karel III slechts een
Habsburger zien, die de door den Bourbon even afgebroken traditie weder voortzette.
Men was verheugd terug te keeren onder de ‘zachte en oude heerschappij van het
Oostenrijksche huis’(2). De nieuwigheden zouden verdwijnen. Met den terugkeer der
nationale zelfstandigheid, zouden adel en burgerij hun invloed en hun goedbetaalde
waardigheden terugkrijgen. Allen, die de onvoltooide hervormingen van Bergeyck
ondersteund hadden, waren verdacht. Het openbaar bewustzijn uitte zich overal voor
de behoudsgezinden, de kurassiers zooals het volk ze noemde, tegen de karabiniers
van Anjou. Zeldzame Jansenisten maakten een derde partij uit. Door Philips V
vervolgd, vreesden zij het ook nog te wezen onder Karel III; sommigen hunner
droomden van de republiek, die hen van de koninklijke willekeur hadde bevrijd. Hun
tegenstrevers beschuldigden hen, verdachte onderhandelingen met de Vereenigde
Provinciën te onderhouden. Een Augustijnermonnik, Bernard Désirant, liet valsche
stukken rondgaan, volgens welke van Espen en verschillende zijner vrienden een
verschnkkelijken aanslag tegen de Kerk en tegen den Staat beraamden(3). Doch dit
alles werd medegesleept in den stroom, die de meerderheid dreef naar een volkomen
herstelling van het oude stelsel, met zijn matige belastingen,

(1) Gachard: Documents inédits, deel III, blz. 231, 235.
(2) Ibid., blz. 417.
(3) Omtrent die zaak, gekend onder den naam van ‘schurkerij van Leuven’, zie du Parc de
Bellegarde: Vie de van Espen, blz. 648 en volg. Cf. Biographie nationale, deel V, kol. 736.
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zijn provinciale vrijdommen en zijn afkeer voor het nieuwe.
In afwachting van de bevelen des konings, verhaastten de Staten van Brabant zich
de regeering van het land in handen te nemen, gelukkig als zij waren, zich aldus een
macht toe te eigenen, welke zij sedert de omwenteling der XVIe eeuw niet meer
uitgeoefend hadden. In de argeloosheid van hun provincialisme, schenen zij te meenen,
dat de bondgenooten alleen om het behoud der Blijde Inkomst gestreden hadden. Zij
wisten niet, dat dezen zich daaraan niet méér gelegen lieten dan Lodewijk XIV, en
dat zij, evenals hij, naar hun beste belangen, over België's lot zouden beschikken.
Doch Lodewijk XIV had er gansch alleen kunnen over beschikken; zij waren
gedrieën, en zij konden het niet eens worden. Voor Oostenrijk was het op te lossen
vraagstuk heel eenvoudig. Daar Engeland en de Vereenigde Provinciën de rechten
van Karel III op de Spaansche nalatenschap erkenden, moesten zij hem de regeering
over de zoo gelukkig door hun wapenen veroverde Nederlanden afstaan. Eigenlijk
had Marlborough wel dat gevoelen gedeeld, zoo dit de leiding van den oorlog niet
had geschaad. Doch hij beschouwde België slechts als een operatiebasis tegen
Frankrijk, al het overige was hem onverschillig. Te 's-Gravenhage dacht men er
echter anders over. De Vereenigde Provinciën waren niet voor den Habsburger ten
strijde getrokken. Zij wilden Karel III wel de katholieke Nederlanden laten, doch
enkel na ze te hebben veranderd in een ‘barrière’, achter dewelke zij altijd tegen
Frankrijk beschut zouden wezen. Om nu echter zulke gewichtige taak behoorlijk te
vervullen, moesten zij de hooge leiding van 's lands zaken hebben. Oostenrijk
boezemde haar niet genoeg vertrouwen in, om het in haar plaats te laten handelen.
De moeilijkheden waren reeds bij de bezetting van Gelderland en Limburg in 1703
ontstaan. Graaf van Sinzendorff had dadelijk, van de inwoners, in naam van zijn
meester Karel III, den eed van getrouwheid afgenomen. Het protest der Hollanders
had hem den aftocht doen blazen. Men was ten slotte overeengekomen, dat de
burgerlijke regeering in de handen van Karel III, en de militaire regeering bij ‘Hun
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Hoogmogenden’ zou berusten(1). In afwachting van beters, had Karel III zich verhaast
een schijnregeering in te richten; een gerechtshof te Henri-Chapelle voor zijn
hertogdom Limburg (10 December 1703), en later een Domeinkamer te Herve (3
Februari 1705)(2).
Het geschil zou nog verergeren na Ramillies. Terwijl de graaf van Goes aan de
Staten-Generaal koninklijke brieven vertoonde, waarbij hij met het stadhouderschap
der veroverde gewesten belast werd, zonden de Staten den heer Hulft naar Brussel,
om zich daar te verstaan met hun afgevaardigden bij het leger en met Marlborough,
omtrent het vestigen eener voorloopige regeering. De Oostenrijksche gezant kon
niets bekomen dan een onzekere belofte, dat zij zouden waken op het behoud der
‘hoogheden, voorrechten en voorrangen’ van Zijn katholieke Majesteit(3). Aldus
afgescheept, nam deze zijn toevlucht tot een dier aan het Weensche hof eigen
kanselarijlisten. Hij bood Marlborough de landvoogdij der Nederlanden aan. Dezes
welgekende vrekheid liet hopen, dat hij zoo 'n winstgevend ambt niet zou versmaden
en 's konings waardigheid aldus zou gered zijn. In schijn toch, zou Karel de
souvereiniteit uitoefenen en zou hij ontsnappen aan den vernederenden toestand,
waarin de Hollandsche aanmatiging hem bracht. Ongelukkiglijk, kon Marlborough
niet aanvaarden, zonder 's-Gravenhage te raadplegen. De ontroering, welke de tijding
daar verwekte, toonde hem dadelijk, dat de Republiek liever van het Engelsch
bondgenootschap zou afzien, dan de opperste leiding over haar ‘barrière’ in België
te derven. Men moest haar wel toegeven. Oostenrijk noch Engeland konden haar
hulp missen. Zij wist het, en vreesde niet van den toestand misbruik te maken.
Marlborough wees dus het aanbod af. Doch hij vergde, dat de Vereenigde Provinciën
niet naar goeddunken over de katholieke Nederlanden beschikten. Men

(1) Gachard: Histoire de la Belgique au commencement du XVIIIe siècle, blz. 117 en volg.
(2) Gachard: Ordonnances des Pays-Bas autrichiens, deel I, blz. 451, 617.
(3) Gachard: Histoire de la Belgique au commencement du XVIIIe siècle, blz. 326.
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kwam overeen, dat het bestuur der zaken voorloopig zou toevertrouwd worden aan
een ‘conferentie’ der Engelsche en Hollandsche ministers. Karel III moest zich
vergenoegen met den wankelbaren en belachelijken toestand van schijnkoning.
De Conferentie kon zelve het bestuur der Provinciën niet waarnemen. Zooals onder
alle bezettingen, was de hulp der plaatselijke overheden haar onontbeerlijk. De
Conferentie beijverde zich dadelijk het zóó te schipperen, dat zij de oppermacht
behield. Haar plan was behendig. De door de hervormingen van Anjou verwekte
misnoegdheid ten nutte makend, veinsde zij de Belgen hun aloude instellingen terug
te geven, doch schikte het zóó, dat zij werkelijk de macht bezat. Zij begon met al de
nieuwigheden van Philips V af te schaffen: Raad des Konings, eenige Rekenkamer,
ministers, intendanten, pachten, ja de notarissen. De Financieraad en de beide
Rekenkamers werden hersteld. Ten slotte kwam ook de oude Raad van State terug.
Een verordening van 21 Juli 1706 belastte hem met de regeering in naam des Konings
en benoemde, benevens den aartsbisschop van Mechelen, de grootste heeren des
lands: de hertogen van Arenberg en van Arschot, den graaf van Mérode, den graaf
van Tirimont, den graaf van Ursel, enz., tot leden(1).
Men kon meenen, dat Engeland en de Vereenigde Provinciën het programma van
aristocratische reactie uitvoerden, om hetwelk de adel in 1632 opgestaan was(2).
Werkelijk verscholen zij zich achter een met wapenschilden versierd bord. Want de
Raad van State had opdracht gekregen, geen bevel van den koning te ontvangen,
zonder het aan de vertegenwoordigers der bondgenooten mede te deelen, noch, zonder
hun gevoelen, ‘over de voornaamste en belangrijkste zaken’ te beslissen. Overigens
waren zijn leden goed gekozen. De aartsbisschop was een lamme grijsaard, die niet
buitenshuis kwam, de hertog van Arenberg een zestienjarig kind, de anderen ijdele
personages, die óf te naïef óf te onwetend waren om te gissen, wat men van hen
verwachtte.

(1) Gachard: Ordonnances des Pays-Bas autrichiens deel II, blz. 5.
(2) Geschiedenis van België, deel IV, blz. 262.
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Alleen de graaf van Mérode liet zich niet verschalken. Hij verklaarde, dat hij zijn
aanstelling slechts met 's konings instemming zou aanvaarden en natuurlijk weigerde
Karel III hem die. Men begrijpt zijn gramstorigheid. Den 6n October 1706 verbood
hij zijn Limburgsche onderdanen ‘het gezag der huidige regeering in de Nederlanden’
te erkennen. Doch de Conferentie stoorde zich niet aan zijn kwade luim. Het volstond
voor haar, op de getrouwheid des lands te mogen rekenen. Daartoe vermeed zij, de
katholieken te ergeren. Zij beval de soldaten der geallieerde troepen, schier allen
protestanten, processiën te vermijden, de muts af te nemen als zij die ontmoetten of
in een kerk kwamen(1). Het uiterlijke was aldus gevrijwaard, en thans verzekerde zij
zich tastbare voordeelen. De Vereenigde Provinciën deden Bergeyck's toltarief
afschaffen, dat haar in 1698 zoozeer gekweld had en vervingen het door het tarief,
dat zij in 1680 Spanje opgelegd hadden(2).
Aldus verdween de laatste der hervormingen, welke beproefd werden om het land
uit de verdooving te redden, waarin het op het einde der XVIIe eeuw gevallen was.
En niemand werd zulks gewaar. Het particularisme, dat zich tegen Bergeyck's
ontwerpen verklaard had, diende nu de zaak der Conferentie. Geen hoofdregeering
meer. Elke provincie is aan zich zelve overgeleverd en denkt slechts op haar
onmiddellijke belangen. Engeland en vooral de Republiek laten haar gerust begaan.
Zij weten, dat zij na den vrede België zullen ontruimen en willen het aan Karel III
laten in een staat van politieke en economische onmacht. Overigens moet hun
geveinsde liefde voor de plaatselijke zelfstandigheid de provinciale Staten aanzetten,
de gevraagde oorlogsbelastingen toe te staan. Graaf von Königsegg doet eenige jaren
later terecht opmerken, dat zij, om belastingen te bekomen, ‘soms voorwaarden
toestonden, welke voor de souvereiniteit zeer schadelijk waren’, ‘schrikkelijke
misbruiken lieten invoeren in de beheering der openbare penningen’, en een zekeren
‘republikeinschen geest’ lieten indringen bij de Staten der provinciën en de
magistraten

(1) Gachard: Ordonnances des Pays-Bas autrichiens, deel II, blz. 49.
(2) Ibid., deel I, blz. 701.
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der steden(1). Die republikeinsche geest, namelijk die liefde voor de privileges, deed
de Conferentie zelve soms last aan. Daar de Raad van State, op haar aanzoek, in 1709
aan bijzondere rechters de vervolging had toevertrouwd van personen, beschuldigd
het jaar te voren de Franschen te Gent en te Brugge binnengelaten te hebben, ontstond
dadelijk een woedend protest tegen die schennis van den wettelijken gang der justitie
en moest, om de gemoederen te stillen, het onderzoek onderbroken en een algemeene
kwijtschelding verleend worden(2).
Hoe zwak, hoe onbekwaam de Raad van State ook was, toch dacht hij zich hoogst
gewichtig. Weldra, echter, zou hij zijn dwaling inzien. Op 23 Januari 1709 vonden
de bondgenooten, ‘dat hij zich in verscheidene opzichten aan de noodige
ondergeschiktheid onttrekt’ en beslisten zij, dat hij gehouden was al de door hun
vertegenwoordigers getroffen besluiten uit te voeren. Zij verboden hem, in zake
privileges, zonder hun toestemming een beslissing te nemen. Ten slotte herstelden
zij, naast hem, den Privaten Raad, onder voorwaarde, wel te verstaan, dat hij niets
zou doen ‘zonder de toestemming en eenparige goedkeuring van de ministers der
twee mogendheden, die koning Karel III vertegenwoordigen tot dat hij in het bezit
der Nederlanden zou gesteld worden’(3). De val van Marlborough en van het
whig-ministerie te Londen, in den aanvang van 1711, liet den Raad van State
verhopen, dat Engeland hem voortaan met minder verwatenheid zou bejegenen. Den
2n Maart schreef hij koningin Anna, dat nij over geenerlei gezag beschikte, dat de
na Ramillies gedane beloften niet gehouden werden, en hij vroeg om het land te
mogen besturen ‘volgens onze oude wetten, costumen en privileges, naar de wijze
waarop dat gedaan werd tot den dood van koning Karel II, zonder verdere inmenging
in het bestuur der inwendige en bijzondere zaken onzer provinciën’(4).

(1) Gachard: Documents inédits, deel III, blz. 459.
(2) J.-J. de Smet: Note sur les troubles, etc. Bullet. de l'Acad. Roy. de Belgique, boekd. XIII, 2e
deel [1846], blz. 97 en volg.
(3) Gachard: Ordonnances des Pays-Bas autrichiens, deel II, blz. 193.
(4) Gachard: Documents inédits, deel III, blz. 274.
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Doch zoowel onder de Tories als onder de Whigs verstond het hof van St-James
België te zijner beschikking te houden. Dat bleek wel, toen de Raad, op 8 October,
het nieuw reglement ontving(1). Voortaan moest hij, vóór al andere zaken, zich
bezighouden met de opeischingen der bondgenooten, aan dezer ministers de jaarlijsten
voorleggen voor de vernieuwing der stadsmagistraten, ophouden de privileges in te
roepen als hij bevel kreeg die te overtreden, de soldij der Engelsch-Hollandsche
troepen vóór al het overige te betalen, ‘buiten de massa van de inkomsten, des lands
over het algemeen’. Men herinnerde er hem eens te meer aan, dat de beide bezettende
mogendheden, ‘als vertegenwoordigers van koning Karel III, zich al de macht
voorbehielden, welke Zijn katholieke Majesteit toekwam’; ten slotte kregen de leden
bevel, tot waarborg hunner onderwerping en op straffe van verval, onderaan het
reglement hun handteekening te stellen. Dat ging alle perken te buiten. Ter
uitzondering van één, verklaarden allen, dat zij ‘noch in geweten, noch in eer, de
opeischingen kunnen uitvoeren, die zij strijdig zouden oordeelen hetzij met den
godsdienst hetzij met de belangen des Konings, in wiens naam zij zouden verplicht
zijn te doen wat zijn rechten en zijn gezag zou kunnen schaden of met de wetten en
privileges zijner landen strijdig zijn’(2). Zij kregen een trotsch antwoord, dat het
verwondering baarde, dat zij zich als rechters wilden aanstellen ‘in zaken, waarover
du beide mogendheden op tijd en stond Zijn katholieke Majesteit volle genoegdoening
zullen geven’(3). En zij zwegen. Hun krachtdadigheid en hun toewijding jegens Zijn
Majesteit waren niet bestand tegen hun vrees ‘afgedankt’ te worden. Zij stelden hun
post te zeer op prijs en... teekenden.
De pogingen tot wederstand van wege den Raad van State verklaren zich maar al
te goed door den nood des lands. De verwoestingen van den oorlog werden gevolgd
door opeischingen, terwijl de Vereenigde Provinciën onmeedoogend

(1) Gachard: Ordonnances des Pays-Bas autrichiens, deel II, blz. 385.
(2) Gachard: Documents inédits, deel III, blz. 288.
(3) Ibid., blz. 292.
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de laatste overblijfselen van den handel vernietigden. Het was haar niet voldoende,
het tarief van 1680 op te leggen, zij deden nog de Handelskamer van Brussel
afschaffen. Ja, de brieven der kooplieden werden geopend(1). Hunnerzijds, maakten
de Luikenaars den toestand ten nutte on: de heffing van den zestigsten penning op
hun grens algemeen te maken(2). De Engelschen kwamen met hun kolen in Vlaanderen,
ten nadeele van de Henegouwsche(3). In een aldus ingesloten land, maakte de
algemeene onzekerheid allen, handel onmogelijk. In 1705, werden dagelijks op de
groote wegen de brievenmalen gestolen(4). Men moest langsheen de wegen het
houtgewas doen kappen, waarin struikroovers nestelden(5). En naarmate de openbare
ontvangsten verminderden, vermeerderden de door de eischen der bondgenooten
opgedrongen uitgaven gedurig. In het hertogdom Brabant slonken de eersten, van
1707 tot 1708, van 1.591.121 op 1.350.000 gulden, terwijl de anderen er stegen van
1.160.526 tot 2.799.252 gulden(6). ‘Sedert menschenheugenis, zeggen de Staten van
Brabant, werd het land met zooveel lasten te gelijk niet verplet. De handel, die het
vroeger zoo bloeiend en zoo belangrijk voor gansch Europa maakte, is er door
verschillende middelen uit verdreven; het is thans het droef schouwspel van den
oorlog geworden en zoodanig onder rampen neergeslagen, dat al het voordeel, dat
ons van een duurzamen en gelukkigen vrede te wachten, staat, alleen bestaat in onze
akkers, opnieuw te mogen bebouwen, en in rust de vruchten te genieten, welke zij
voortbrengen’(7).
Bij de stoffelijke, kwam nog godsdienstige bezorgdheid. Zoo de bondgenooten,
inderdaad, hun protestantsche troe-

(1) M. Huisman: Histoire de la Compagnie d'Ostende, blz. 47.
(2) Gachard: Documents inédits, deel III, blz. 446.
(3) G. Arnould: Mémoire historique et descriptif du bassin houiller du Couchant de Mons, blz.
89 (Bergen, 1877). Men voege er bij, dat men te Brussel de Handelskamer afschafte, welke
ingesteld wastot verheffing der draperie. Gachard: Ordonnances, deel II, blz. 85.
(4) Gachard: Ordonnances des Pays-Bas autrichiens, deel II, blz. 154, 436, 437.
(5) Ibid., blz. 114.
(6) Gachard: Documents inédits, deel III, blz. 430, n.
(7) Ibid., blz. 431.
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pen de uiterlijke eerbiediging van den katholieken godsdienst opleggen, wordt het
weldra maar al te blijkbaar, dat hun overheersching de Kerk aan de ergste gevaren
blootstelt. Van hen moet men niet verwachten, dat zij de belangen harer tucht zullen
behartigen. Overleden bisschoppen worden niet meer vervangen. Antwerpen blijft
zonder bisschop van 1706 tot 1711, Brugge van 1706 tot 1710, vervolgens van het
einde van dit jaar tot 1716, Mechelen van 1711 tot 1716. Daar de bisschop van
Doornijk na de inneming der stad naar Frankrijk gevlucht is, roepen de Generale
Staten het regaal in, om naar hun keus, de prebenden te begeven, welke van de
kathedraal afhangen(1). Ruth d'Ans, uit ballingschap teruggekeerd, krijgt, tot groote
ergernis der geloovigen, den post van deken van het kapittel(2). Dat is nog maar één
der voorteekenen van een dreigenden terugkeer van het Jansenisme, wiens ‘noodlottig
vergif’ het land weder binnendringt, dank zij de gedienstigheid van een ‘landvoogdij,
die met genoegen den godsdienst ziet vervallen’(3). De justitieraden die onder Philips
V moesten zwijgen, nemen hun weerwraak. Die van Brabant laakt, in 1708, een brief
van Clemens XI die de houding van aartsbisschop Precipiano goedkeurt(4). Van uit
de Leuvensche hoogeschool zendt van Espen, in 1709, zijn verhandeling over de
geestelijke censuur in 't licht; in 1711, zijn dissertatie over de godvruchtige
schenkingen; in 1712, zijn Tractatus de promulgatione legum ecclesiasticarum,
waarin het Jansenisme van het godgeleerd naar het rechtsgeleerd terrein overgebracht
wordt en de aanspraken van Rome openlijk aanvalt. In 1713 vermag de internuntius
niet de officieele afkondiging der bul Unigenitus te bekomen.
Te midden van die wanorde, ziet men de zeldzame protestanten, die zich in de nu
door soldaten van hun geloof bezette steden verborgen, het hoofd verheffen. Te
Doornijk

(1) E. Hubert: Les garnisons de la Barrière dans les Pays-Bas autrichiens, blz. 87 (Brussel,
1902).
(2) Bullet. de la Comm. Roy. d'hist., 3e reeks, deel V [1863], blz. 238.
(3) Gachard: Documents inédits, deel III, blz. 455.
(4) Du Parc de Bellegarde: Vie de van Espen, blz. 464.
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zweert een schepen openlijk het catholicisme af en verstaat niettemin zijn betrekking
te behouden(1). De predikanten, die de Hollandsche garnizoenen overal volgen, ijveren
voor hun geloof te Meenen, te Armentières, te Belle en te Saint-Amand. Men ziet
ze met afgrijzen ketters in de kerkhoven begraven, het toedienen der sacramenten in
de krijgsgasthuizen belemmeren, gemengde huwelijken inzegenen(2), aan de
Limburgsche protestanten de vrije beoefening van hun godsdienst toestaan(3).
De Belgen hadden zich sedert lang aan armoede en ellende gewend. Doch zij
konden den minsten aanslag op hun godsdienst niet velen. 't Is voor dezes verdediging
dat zij onafgebroken geleden hadden van den vrede van Atrecht tot dien van Munster.
Hij was beide hun troost en hun heil. Het gevaar, waaraan de Engelsch-Hollandsche
heerschappij hem blootstelde, maakte deze hun hatelijk. De eenen vergaten de
centralisatie van het ‘Anjousch’ stelsel om slechts dezes gehechtheid aan de
rechtgeloovigheid te onthouden, en betreurden Philips V. De anderen, de groote
meerderheid, haakten naar de troonsbestijging van Karel III, die hen van het juk der
ketters zou verlossen. In 1709 en 1711, smeekten de Staten van Brabant hem, zich
te doen inhuldigen. Ongetwijfeld had hij zulks gedaan, zoo hij niet gevreesd had,
voor immer met de zeemogendheden in onmin te geraken. En dezen legden hem de
verplichting op, slechts een afwachtend koning der Nederlanden te wezen. Intusschen
moest hij zich vergenoegen met de regeering over het hertogdom Limburg.
Evenals dit laatste, ontsnapten Henegouw, het Naamsche en Luxemburg aan de
dwingelandij der Conferentie. Na den slag van Ramillies had Maximiliaan-Emanuel
naar Bergen de wijk genomen, en, vóór 1709, hadden de mogendheden,

(1) Van Kalken: La fin du régime espagnol, blz. 226.
(2) E. Cortyl: Conversion au protestantisme, d'un certain nombre d'habitants de la Flandre
maritime durant l'occupation hollandaise qui précéda la paix d'Utrecht. Bullet. du Comité
flamand de France, 1911, blz. 671 en volg.
(3) Eug. Hubert: Les Etats-Généraux des Provinces-Unies et les protestants dn duché de
Limbourg. Mém. in-4o de l'Acad. Roy. de Belgique, 1904.
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die werk genoeg hadden in Fransch-Vlaanderen, er hem niet ernstig ontrust. Sedert
1704 vereerd met den titel van Vicaris-generaal van Philips V, bleef hij het ‘Anjousch’
stelsel in de drie zuidelijke provinciën toepassen. Met zijn ambt hield hij zich
overigens bitter weinig bezig; zijn eerzucht en zijn vermaken besloegen al zijn tijd.
Hij was in den Rijksban gedaan, Beieren was veroverd, Frankrijk's zaak stond heel
flauw; ook had hij er, in 1706, op gedacht Lodewijk XIV te verraden en met du
bondgenooten een schikking te treffen, mits een voordeelige schadeloosstelling in
België(1). Het onthaal, dat zijn voorstel ontving, bewees hem dat hij niets te verwachten
had dan van den allerchristelijksten koning. Hij verried hem dus niet. Hij leidde voor
hem een laatsten veldtocht in Duitschland in 1708, deed bij het terugkeeren een
vruchteloozen aanval tegen Brussel, ging vervolgens naar Bergen terug, lichtzinniger
en wellustiger dan ooit. Hij had genoeg van den oorlog en trok voorzichtig achteruit
naar Compiègne, toen de bondgenooten zijn zoogenaamde hoofdstad naderden. In
afwachting van den vrede, leefde hij van Frankrijk's aalmoezen en gaf zich over aan
het spel, in gezelschap van ‘vrouwen van gemakkelijken en middelmatigen omgang’(2).
Overigens vergat Lodewijk XIV dien onbestendigen beschermeling niet, welke
luidop pochte, dat hij alles verloren had met hem te dienen. Hij drong bij Philips te
zijnen voordeele aan en slaagde er eindelijk in, hem in 1711 de souvereiniteit over
de Nederlanden te doen afstaan(3). Maximiliaan speelde koning in de twee hem
overblijvende provinciën. Hij hield zijn blijde inkomst in Luxemburg en vervolgens
in Namen, waar hij zijn hof inrichtte, een Raad van State en een Financieraad schiep
en munt liet slaan. Hij wist heel goed, dat de vrede over welken men onderhandelde,
hem zijn nieuwe Staten zou ontnemen, doch het was hem voldoende een pand te
bezitten, waarmede de

(1) E. de Borchgraeve: Histoire des rapports de droit public, etc., blz. 330, n. Cf. Van Kalken
op. cit., blz. 241 en volg.
(2) Saint-Simon: Mémoires, deel V, blz. 61.
(3) Gachard: Ordonnances des Pays-Bas autrichiens, deel II, blz. 365.
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gevolmachtigden rekening moesten houden. Hij zette te Namen zijn leven voort
zooals te Compiègne, verdreef zijn tijd met op de Maas en de Samber te spelevaren,
met steekspelen van steltenloopers bij te wonen, in een Zondagsschool een
schouwburg in te richten, kortom een residentie te houden welke tevens de genoegens
van een badstad en van een speeloord bood(1).
Voor de eerste maal, sedert Albertus en Isabella, vestigde de afstand van Philips
V, althans op papier, een onderscheiden Staat in de katholieke Nederlanden. In
werkelijkheid, verdeeld als zij waren onder de drie machten, welke te Brussel, in
Limburg en te Namen zetelden, waarvan één besloten was dezelven tot ‘barrière’ te
laten dienen en de beide anderen ze slechts beschouwden als een ruilwaarde, was
hun toestand nooit zoo hachelijk en vernederend geweest.

III
Het verdrag van het groot bondgenootschap tegen Frankrijk, door de beide
zeemogendheden en Oostenrijk op 7 September 1701 onderteekend, bepaalde dat de
contractanten de grootste pogingen zouden inspannen, ‘om de provinciën der
Spaansche Nederlanden te hernemen en te heroveren, met het inzicht dezelven te
benuttigen als dijk, vesting en ‘barrière’, om Frankrijk, zooals voorheen, van de
Vereenigde Provinciën te scheiden en te verwijderen, daar gezegde provinciën der
Spaansche Nederlanden de veiligheid Hunner Hoogmogenden de Generale Staten
hebben verzekerd, tot onlangs, toen Zijn allerchristelijkste Majesteit dezelven
bemachtigde en ze door zijn troepen liet bezetten’. Dat opstel, waarin schijnt spraak
te zijn van een polder die de zee moet stuiten, was slechts de uitwerking van een
staatkundig be-

(1) St-Bormans: Maximilien-Emmanuel de Bavière, comte de Namur. Bull. de. l'Acad. Roy. de
Belgique, 2e reeks, deel XL, [1875] Cf. Van Kalken: op. cit., blz. 242 en volg. De heer Van
Kalken schijnt mij aan Maximiliaan te dien tijde een bezorgdheid als bestuurder toe te kennen,
waarvan hij weinig blijk gaf. De maatregelen, die hij trof, behooren uitsluitend tot het loopend
bestuur.
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grip dat, na de mislukte pogingen van Richelieu en van de Vereenigde Provinciën
om van België een bufferstaat te maken(1), zich meer en meer aan de Hollandsche
meening opdrong. Zelfs had het reeds een begin van uitvoering gekregen. Bij het
verdrag van 30 Augustus 1673, had de Republiek het recht verworven, de voornaamste
strategische punten van het grondgebied te bezetten(2), en, na den vrede van Rijswijk,
van 1698 tot 1701, was zij door den katholieken koning gemachtigd geworden,
garnizoenen te leggen te Kortrijk, Nieuwpoort, Oudenaarde, Bergen, Charleroi,
Namen en Luxemburg. Die door Lodewijk XIV bij de troonsbestijging van Philips
V vernietigde waarborgen moesten dus hersteld, aangevuld en voor altijd verzekerd
worden.
De koning van Frankrijk was daarvan zoo weinig onkundig, dat de verschillende
plannen die hij sedert 1705 verzon om de Vereenigde Provinciën uit het
bondgenootschap te lokken, allen het bestaan van a de tot haar veiligheid noodige
barrière’ aannamen. Het ingeworteld wantrouwen van de Haagsche regeering jegens
die van Versailles deed al die voorstellen verwerpen. Het ware overigens dwaas
geweest, in overleg met den vijand, het opwerpen van een tegen hem gericht bolwerk
te bespreken. De zegepraal van Ramillies liet eindelijk toe, daarvan de grondslagen
te leggen. Den 29n October 1709 stelden de Generale Staten, buiten de weet van
Oostenrijk, heimelijk de koningin van Engeland het eerste Barrière-tractaat voor; zij
aanvaardde, mits de verzekering, dat de rechten van den keurvorst van Hannover op
haar erfenis zouden erkend wezen.
Het waarborgde hun, als de algemeene vrede zou gekomen zijn, het recht garnizoen
te houden te Nieuwpoort, te Veurne, in het fort Knokke, te Ieperen, Meenen, Rijsel,
Doornijk, Condé, Valencijn, Maubeuge, Charleroi, Namen, Halen, Lier, Damme,
Gent, Dendermonde, alsmede in de forten Sint-Philips en de Perel en in de versterkte
plaatsen die men nog op Frankrijk zou veroveren; het liet hun in geval van

(1) Geschiedenis van België, deel IV, blz. 274.
(2) Dumont: Corps diplomatique, boekd. VII, 1e deel, blz. 240.
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oorlog toe, in de katholieke Nederlanden zooveel troepen te zenden als zij oorbaar
achtten; het bepaalde, dat die troepen en, garnizoenen zouden onderhouden worden
ten koste van de Belgen; het verzekerde hun ten slotte de hulp van Groot-Brittannië
voor de inlijving van Hoog-Gelderland en voor de militaire bezetting van Luik, Hoei
en Bonn, ‘opdat de “barrière” van het begin tot het einde goed aangesloten zij’(1).
Hoe zorglijk het geheim ook bewaard werd, toch had men te Weenen kennis van
de afschuwelijke hypotheek, die de zeemogendheden bij voorbaat namen op de
provinciën, welke zij zich verbonden hadden voor Oostenrijk te heroveren. Karel III
was verontwaardigd en dreigde, in die voorwaarden, van het bezit der Nederlanden
af te zien(2). Gelukkiglijk voor hem, bracht de mededeeling van het verdrag aan het
Lagerhuis in 1712, waardoor het aan den dag kwam, de openbare meening in beroering
tegen de aanmatiging en de schaamteloosheid, waarvan het blijk gaf. Die zelfde
Vereenigde Provinciën, die plechtig beloofd hadden de privileges van België te zullen
eerbiedigen, verkrachtten daarvan het voornaamste punt, daar zij, door het onderhoud
der troepen aan de gewesten op te leggen, hun daardoor zelf het recht ontzegden de
tot dat onderhoud noodige belastingen te weigeren! Hoe laag ook het nationaal
bewustzijn gevallen was, toch voelde het de vernedering welke bovendien nog het
land opgelegd werd. Men zag zich dus bedreigd door een bezetting door die
Hollanders, welke om hun afzetterij en hun protestantisme meer en meer gehaat
werden! De omstandigheden schenen gunstig voor het aanwenden van voetstappen
bij het Weensche hof. Kort te voren had de dood van Josef I (17 April 1711) de
keizerskroon doen overgaan op Zijn katholieke Majesteit Karel III, voortaan keizer
Karel VI, en hem vooraan onder de Europeesche vorsten gesteld.

(1) Gachard: Histoire de la Belgique au commencement du XVIIIe siècle, blz. 210 en volg.;
Dollot: Les origines de la neutralité de la Belgique, blz. 367 en volg.
(2) H. von Srbik: Osterreichische Staatsverträge, Niederlande, deel I, blz. 436 (Weenen, 1912).
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De Staten van Brabant, altijd de eersten, stuurden hem een memorie, en zonden den
graaf van Ursel, met hun klachten, naar de Generale Staten. Zij zetten de Staten van
Vlaanderen en van Henegouw aan, hen te ondersteunen, en trots den schrik, welke
de Conferentie inboezemde, besloten Gent in de eersten, de derde stand en de adel
in de anderen, hen bij te staan. De Deputatie kwam in November te Utrecht aan. Zij
was belast bij de gevolmachtigden aan te dringen om ‘zonder verder vertoeven’ de
inhuldiging van den kei- zer-koning als souvereinen vorst te bekomen, met dezelfde
rechten, hoogheden en onafhankelijkheid als zijn Spaansche voorgangers bezeten
hadden. Doch wat vermochten, bij diplomaten die de landkaart van Europa aan 't
omwerken waren, die ongevraagde onderhandelaars van een land, dat, om
Staatsredenen, moest opgeofferd? Zoo de Oostenrijkers, prins Eugeen en Sinzendorff,
hen onthaalden met een door huns meesters belangen ingegeven welwillendheid,
werden zij overal elders als onbeschofte vlegels bejegend. ‘Vergeet niet, Mijne
Heeren, sprak de grootpensionaris Heinsius, toen hij hen wegzond, vergeet niet dat
gij veroverd werd’(1).
Dat recht van den sterkste, waarvan hij jegens hen misbruik maakte, zou Engeland
hem weldra op zijn beurt doen voelen. De bovenmatige voordeelen, door de enkel
over haar dynastische belangen bekommerde koningin Anna aan de Vereenigde
Provinciën bewilligd, verwekten de verontwaardiging van het Parlement. Hetzelve
verstond niet, de Gene- rale Staten naar hun believen België te laten beheerschen,
hun zijn markt alsmede zijn vestingen en havens toe te ken- hen. Zijn misnoegdheid,
versterkt door het protest van den keizer en van Lodewijk XIV, dwongen Hun
Hoogmogenden tot wijken. Het tweede Barrière-tractaat, dat zij zich wel genoodzaakt
zagen op 19 Januari 1713 met Haar Britsche Majesteit te onderteekenen, ontkende
hun het recht garnizoen te stellen te Rijsel, Condé, Valencijn en Maubeuge, alsmede
te Dendermonde, Nieuwpoort, Lier en Halen, en verleende hun slechts, in geval van
oorlog of van dreigende breuk met Frankrijk, het recht troepen naar België te zen-

(1) Gachard: Histoira de la Belgique au commencement du XVIIIe siècle, blz. 226.
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den; het sprak niet meer van inlijving, doch van een eenvoudige grensuitbreiding,
en bepaalde ten slotte, dat aan de regeering der Nederlanden niets zou gewijzigd
worden ‘tot dat de handel en de belangen der beide verdragsluitende mogendheden
er volgens haar inzichten zouden geregeld zijn’. In afwachting, zouden de onderdanen
der koningin er dezelfde rechten genieten als die der Generale Staten. Kortom, de
Republiek, die gemeend had heel den buit te behouden, zag zich verplicht dien met
Engeland te deelen(1).
Doch die gedwongen toegevingen verbeterden België's toestand niet. Het bukte
integendeel dieper onder het juk en was meer dan ooit prijs gegeven aan het1
winstbejag der Conferentie. Dat was te erg! Den 20n Februari verklaarden de
afgevaardigden der Staten van Brabant en van Vlaanderen zonder omwegen aan den
Raad van State, dat zij besloten hadden hem slechts te erkennen als regeerende in
naam Zijner Keizerlijke en Katholieke Majesteit, ‘zonder dat de zeemogendheden
zich daarin eenige macht of eenig gezag zouden voorbehouden’. Men kon zich niet
duidelijker verzetten tegen de Engelsch-Hollandsche politiek, en de duidelijkheid
dier verklaring verhief den moed van den Raad van State. Deze verstoutte zich den
28n Februari te antwoorden, dat ‘de belangen van Zijn Majesteit en die van het
vaderland in den ongelukkigen toestand waarin het zich bevindt’ hem alleen aan het
harte lagen. Die bevestiging van monarchale trouw, doch vooral de aanroeping van
het vaderland in een land, dat voorgoed in het gewestelijk particularisme gedompeld
scheen, moesten de Conferentie ontrusten. Zij maande hem met stugheid aan, een
verklaring van ondergeschiktheid te onderteekenen ofwel ontslag te nemen. De Raad,
die zich door de Staten van Brabant ondersteund voelde, antwoordde dat hij bleef
zetelen, ‘tot dat het onzen door luchtigen meester behagen zal er anders over te
beschikken Eenige dagen later, den 22n Maart, werden zijn leden afge zet(2)

(1) Gachard: Histoire de la Belgique au commencement du XVIIIe siècle, blz. 228 en volg.
(2) Gachard: Documents inédits, deel III, blz 323-349.
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Die breuk was, op dien dag, slechts van ondergeschikt belang. Iedereen wist, dat de
algemeene vrede weldra zou gesloten worden. Den 11n April 1713 werden de
verdragen van Utrecht onderteekend. Na zoovele door den oorlog verwekte
schommelingen, hernam Europa zijn evenwicht, terwijl het over België's lot besliste.
Het tusschen Lodewijk XIV en de Vereenigde Provinciën gesloten verdrag
bepaalde, dat de allerchristelijkste Koning aan de Generale Staten afstond alles wat
hij en zijn bondgenoot, de keurvorst van Beieren, nog in de ‘zoogenaamde- Spaansche
Nederlanden’ bezaten. Hunnerzijds zouden de Staten heel het land aan het
Oostenrijksche huis overdragen, ‘zoodra zij met hetzelve zouden overeenkomen op
welke wijze het hun tot ‘barrière’ en veiligheid zou dienen’. Ettelijke grenswijzigingen
werden aangenomen. Het Geldersch hoogkwartier werd den koning van Pruisen
afgestaan. Frankrijk gaf Doornijk en het Doornijksche aan de Nederlanden terug,
alsook West-Vlaanderen, wil zeggen Meenen met zijn roede, Veurne en
Veurne-Ambacht, het fort Knokke en het land der acht parochiën, Loo en Diksmuide
met hun aanhoorigheden, Ieperen met zijn kasselrij, Poperinge, Waasten, Komen,
Wervik, voor deze laatste drie plaatsen de overkant van de Leie niet inbegrepen.
Daarentegen gaven Hun Hoogmogenden aan Frankrijk terug: Rijsel met zijn kasselrrj,
Or- chies, het land van Alleud, La Gorgue, Aire, Béthune en Saint-Venant. In
afwachting dat de keurvorst van Beieren in zijn Staten van Duitschland terugkeert,
krijgt hij de souvereiniteit en de inkomsten van het hertogdom en de stad Luxemburg,
van de stad en het graafschap Namen, van de stad Charleroi en haar aanhoorigheden(1).
Maximiliaan-Emanuel onderhandelde den 8n Mei zelf net de Vereenigde Provinciën,
en den 29n derzelfde maand ont- ruimden de laatste Fransche bezettingen het land.
Thans bleef nog enkel over, Karel VI in bezit te stellen van het land, als deze vorst
zich zou overtuigd hebben, dat het hem onmogelijk was, alleen den oorlog tegen
Frankrijk voort te zetten en zich aan het te Utrecht gevelde Europeesch vonnis

(1) Vast: Les grands traités du règne de Louis XIV, deel III, blz. 141 en volg.
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zou onderworpen hebben. Hij schikte zich daarin, den 6n Maart 1714, door het verdrag
van Rastadt, tot hetwelk het Duitsche Rijk den 7n September te Baden in Aargau
toetrad(1). Maximiliaan kwam na zoovele schommelingen naar zijn plaats van vertrek,
wil zeggen in Beieren, terug, al te gelukkig dat tij zijn keurvorstenmuts nog had, na
van een koningskroon gedroomd te hebben. Wat de Nederlanden betreft, Lodewijk
XIV stemde in hun afstand aan den keizer toe, ‘om daarvan, hij, zijn erfgenamen en
opvolgers, voortaan en altijd ten volle en vreedzaam te genieten volgens de in het
Oostenrijksche huis gevolgde erforde, behoudens de overeenkornsten, welke de
keizer met de Generale Staten zal sluiten betreffende hun barrières’. Artikel 28,
waarvan de gevolgen eerst later in het volle daglicht kwamen, onderwierp de
Oostenrijksche souvereiniteit nog aan een andere beperking. Het waarborgde de
inwoners der Nederlanden het volle genot van al de privileges, voorrechten, costumen,
vrijstellingen, rechten enz., die onder Karel II bestonden, met voorbehoud van de
door Frankrijk teruggegeven gewesten, waar dezelven blijven bestaan zooals zij
onder den allerchristelijksten koning waren.
Karel VI moest dus zich eerat verstaan met de beide zeemogendheden. Engeland
scheen meegaand; zijn laatste be- zettingstroepen waren den 28n Augustus te Oostende
ingescheept. Doch de Hollandsche garnizoenen vertrokken niet en zouden niet
vertrekken. De Vereenigde Provinciën wachtten, met het pand in de vuist, dat de
keizer de bespreking over de ‘barrière’ begon. Zij bleven, met de Britsche ministers,
het land door de tusschenkomst van de Conferentie besturen. Als voorzorg hadden
zij in Juli 1713, in gemeen overleg met hen, België een nieuw douane-stelsel opgelegd,
dat zienlijk tot doel had, er Oostenrijk aan haar economische heerschappij zoowel
als aan haar militaire overmacht te onderwerpen. De keizer moest dus op-een van te
voren ondermijnd terrein bouwen. Men hoopte overigens te 's-Gravenhage, dat hij,
in zijn haast om aan den toestand een eind te stellen, niet lang zou tegenstribbelen.

(1) Ibid., blz. 162, 188.
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Toch weerstond hij een jaar lang, en niet zonder voordeel. Den 4n October begonnen
te Antwerpen de besprekingen tusschen Lotharius, graaf van Königsegg,
vertegenwoordiger van Karel VI, en de gevolmachtigden van Engeland en van de
Republiek(1). Königsegg had op de samenkomst ook afgevaardigden van de provinciën
genood, die gelast waren hem te helpen ‘bij het treffen der geschikte maatregelen
voor den dienst van den keizer en voor het welzijn en het belang van hun vaderland’.
Hij wist hoezeer de ‘barrière’ hun hatelijk was; hij was zeker, dat zij zouden
protesteeren en hoopte wel, als echt Weensch diplomaat, voor zijn meester eenig
bijkomend voordeel te bekomen, zoo hij er ten slotte in toestemde, mits een voldoende
vergoeding, daar niet verder op aan te dringen. De Vereenigde Provinciën,
ondershands opgehitst door Frankrijk, dat gelukkig was Oostenrijk te dwarsboomen,
lieten blijken, dat zij ‘onder voorwendsel van een “barrière” haar heerschappij wilden
uitstrekken over een deel der Nederlanden en het overige in een volle afhankelijkheid
houden’. Zij eischten heel het niet aan Pruisen afgestane gedeelte van Gelderland,
een aanzienlijke uitbreiding van haar grondgebied bezuiden de Schelde,
eeuwigdurende toelagen door Brabant en door Vlaanderen te betalen voor het
onderhoud der garnizoenen en, ten slotte, de gewetensvrijheid voor de inwoners der
Nederlanden. Königs- egg begon met alles te verwerpen, ten einde toegevingen te
bekomen. Werkelrjk was hij slechts onwrikbaar voor de godsdienstquaestie, daar de
keizer liever aan de provinciën verzaakte dan eenige krenking van den
Roomsch-katholie- ken godsdienst te dulden. Voor het overige bleef hij haar- klooven,
maar hij liet hooren dat hij, mits toegevingen op territoriaal gebied, de toelagen zou
aanvaarden, welke overigens slechts het land en dezes privileges krenkten.
Dank zij lord Cadogan, kwam den 15n November 1715, na twee-en-vijftig zittingen,
een einde aan dat geschacher van geld, van gewesten en van eergevoel(2). De keizer
stond aan de Vereenigde Provinciën af, in het Geldersch hoog-

(1) Gachard: Histoire de la Belgique au commencement du XVllIe siècle, blz. 236 en volg.; von
Srbik: op. cit., blz. 443 en volg.
(2) von Srbik: op. cit., blz. 476.
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kwartier: Venlo, het fort Sint-Michiels, Stevensweert en het ambacht Montfoort; in
Vlaanderen: het grondgebied gelegen benoorden een lijn tusschen Blankenberge en
Heist, over Sint- Donatus, Doel en Kettenisse. Het Nederlandsch bezettingsleger zou
30 tot 35.000 man tellen, waarvan drie vijfde door Oostenrijk te leveren. De Republiek
zou bij uitsluiting garnizoensrecht hebben te Namen, Doornijk, Meenen, Veurne,
Waasten, Ieperen en in het fort Knokke; het garnizoen Dendermonde zou
gemeenschappelijk door de beide contractanten bezet worden. Vijfhonderd duizend
daalders (1.200.000 Hollandsche gulden), verpand op de inkomsten der Nederlanden,
zouden jaarlijks dienen tot het onderhoud der troepen. Het catholicisme bleef de
eenige in België gedoogde godsdienst, uitgezonderd voor de Hollandsche bezettingen.
Wat de economische belangen betreft, werd de sluiting der Schelde natuurlijk
bekrachtigd: de in- en uitvoerrechten zouden voorloopig onveranderd blijven, doch
het was verstaan, dat zoo spoedig mogelijk een handelsverdrag zou gesloten worden
tusschen den keizer, Engeland en de Vereenigde Provinciën. Ten slotte werden de
capitulatiën der steden en de sedert Ramillies door de voorloopige regeering getroffen
maatregelen bevestigd.
Dat was het derde Barrière-tractaat, mits hetwelk Karel VI eindelijk van de Generale
Staten verkreeg ‘al de provincien en steden der Nederlanden, zoowel die welke Karel
II toebehoord hadden, als die welke door Frankrijk afgestaan werden, om voortaan
maar een enkel, onverdeelbaar, onveran- derbaar, onruilbaar domein uit te maken,
onscheidbaar van de Staten van het Oostenrijksche huis in Duitschland’. De keizer
bereikte overigens slechts zijn doel door de duurbaarste, de voornaamste belangen
zijner nieuwe onderdanen op te offer en. Hij verkrachtte al die privileges, welke hij
te Rastadt beloofd had te zullen eerbiedigen, door de provinciën, zonder haar
toestemming, een eeuwigdurende belasting op te leggen en gaf dezelven prijs aan
de economische uitbuiting der zeemogendheden. Königsegg had Engeland een
vermindering der rechten op de lakens en Holland een andere op den brandewijn
toegestaan(1). Om de glorie een nieu-

(1) von Srbik: op. cit., blz. 463.
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wen Staat bij zijn veelvuldige bezittingen te voegen, deinsde Karel VI niet terug,
zijn handteekening te stellen op een akte, welke dezes nood en onteering bevestigde.
Het verdrag, zegde de graaf van Mérode, ‘was de olie voor het laat- ste oliesel der
Nederlanden’(1).
En het scheen een spotternij, dat die ‘barrière’, die hij op hun puinen optrok, slechts
een ongerijmd onding in Europa's nieuwen toestand was. Oostenrijk alleen was
machtig genoeg om voortaan België tegen een verzwakt en overwonnen Frankrijk
te verdedigen. De vernederende Hol- landsclie bezetting was te begrijpen ten tijde
van de groote overwinningen van Lodewijk XIV. In 1715 was zij volko- nien
overbodig en de toekomst zou het bewijzen. Het verval der Vereenigde Provinciën
begint overigens op den dag zelf, dat zij die laatste diplomatische zegepraal behalen.
Meer en meer ‘zwak en bedorven’, boezemen zij geen vrees meer in. De garnizoenen
der ‘barrière’ dienden geenszins tot de verdediging der Republiek; door hun slapheid
en tuchteloos- heidj lieten zij slechts het verval van de oorlogsmacht der Republiek
blijken. Toch bleef zij die stijfhoofdig behouden, wellicht minder omdat zij daarin
een overleving van haar roemrijk verleden zag, dan omdat zij daarin een bron van
inkomsten vond, alsmede een voorwendsel om elke poging tot economische
wedergeboorte in de Belgische provinciën te beletten.

(1) J.P. de Mérode-Westerloo: Mémoires, deel II, blz. 121 (Brus- sel, 1840).
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Hoofdstuk III
Het land van Luik
De oorlogen, die gedurende de tweede helft der XVIIe eeuw schier onafgebroken in
de Nederlanden woedden, spaarden het prinsdom Luik niet. Dwars door België
gelegen, met een uiterst grillige grens die uitloopers had in Luxemburg, in het
Naamsche, in Henegouw, in Brabant en in Limburg, kon het onmogelijk beletten,
dat het beurtelings en soms gelijktijdig door de oorlogvoerenden vertrapt en
gebrandschat werd. Geen dezer kon of zou de niet verdedigde onzijdigheid erkennen
van een land, dat van Zuid tot Noord doorsneden was van de Maas, en van Oost tot
West door al de wegen die van de Vlaamsche kust naar de Rijn- vallei leidden.
Doch in stede van, als België, het doel te wezen van de krijgsverrichtingen die
zich op zijn bodem ontrolden, was dit land daar slechts het slachtoffer van. Lodewijk
XIV verstond niet, het te veroveren. Hij bepaalde er zich bij, de bisschoppen in zijn
kring te sleepen en ze tot zijn doel te benuttigen. Maximiliaan-Hendrik en
Josef-Clemens van Beieren waren schier gedurig zijn bondgenooten. Zij namen
overigens die houding aan, niet als bisschoppen van Luik, doch als keurvorsten van
Keulen en meer nog als leden van een huis dat, in het Duitsche Rijk, het huis Habsburg
vijandig was. Zij gaven zoo weinig om de belangen der Luikenaars als, op hetzelfde
tijdstip, het Madridsche hof zich bekreunde om de belangen der katholieke
Nederlanden. Heel hun politiek beperkt zich tot eerzuchtige plannen of tot dynastische
oogmerken. Zoo zij waarde hechten aan hun Maasland, is het omdat het hun, sedert
het einde der XVIe eeuw, een familieleen schijnt geworden, dat het hun territo- rialen
invloed en ook hun inkomsten vermeerdert. Gewoon-
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lijk bekomnieren zij zich slechts over zijn zaken als het in opstand komt. Zeer zelden
verblijven zij in het oud paleis te Link; meestal leven zij in hun slot te Brühl aan
Rijn, dat zij naar het plan van Versailles inrichten.
Want die Duitsche vorsten zijn zoo Franschgezind in smaak en persoonlijke
neigingen als in politiek. Zij verduitschen zoo weinig hun Luiksche onderdanen, dat
dezen niet weten, dat hun bisschoppen ook Rijksvorsten zijn. Doch welk gezag bezit
het Rijk nog, sedert de vrede van Westfalen daarvan een eenvoudig samenvoegsel
van vorstendommen maakte? Ongetwijfeld bestaan de kreitsen nog en behoudt het
‘Corpus Germanicus’, door het Kamergerecht te Speier, vervolgens door dat te
Wetzlar (1693) nog een schijn van eenheid. Het gebeurt nog, dat Luik ‘Roomsche
maandgelden’ betaalt als lid van den kreits van Westfalen, en de pleiters laten niet
na, hun toevlucht tot de rechtspraak van het Kamergerecht te nemen, wiens betwiste
bevoegdheid en verwaande langzaamheid toelaten de gedingen op de lange baan te
schui- ven. Verder, is de keizer slechts opperleenheer bij naam. Men weet het zoo
goed, dat men er zelfs, bij de grootste gevaren, niet aan denkt hem ter hulp te roepen.
Men kent hem slechts een soort van grootmeesterschap van openbaar recht toe, dat
men inroept, als men met een bisschop over- lioop ligt. Kortom, zijn Gewijde
Majesteit dient tot uitstel- middel, tot uitweg bij de rechtspleging en tot anders niets.
Terwijl zijn gezag langzamerhand verdwijnt, groeit dat der bisschoppen gedurig
aan. Hun zegepraal op de ‘cité’ in 1649(1) is een schitterend bewijs van de
werkelijkheid van het jus territorii et superioritatis, door den vrede van Westfalen
aan al de Rijksvorsten verleend. 't Is nu gedaan met de pogingen van Luik, om zich
als ‘vrije stad’ in te richten. Zijn laatste opstand, in 1684, zal uitloopen op zijn
bepaalde oudergeschiktheid aan het monarchaal gezag. Toch is dat gezag, evenmin
te Luik als in de Nederlanden, niet tot het absolutisme gestegen. Tot het einde toe,
moesten de bisschoppen rekening houden met de Staten en het kapittel, evenals
ginder de koningen van Spanje met de Justitieraden en de Staten. Dààr als hier,
hadden de bestendige afwezigheid van

(1) Geschiedenis van België, deel IV, blz. 328.
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den vorst, de gehechtheid des volks aans zrjn privileges, de aloude en ingeboren
smaak voor de bestuurlijke vrijheid dezelfde uitslagen. Tussdhen het groot en het
klein België behielden dezelfde nationale strekkingen de blijkbaarste verwantschap.
Dat is des te treffender en merkwaardiger, daar beider belangen gedurig jneer en
meer uiteenloopen. Sedert het einde der XVIIe eeuw ziet men de bisschoppen, die
tot dan toe met Spanje verbonden waren, hetzelve verlaten, zich bij Frankrijk
aansluiten en het de Nederlanden helpen veroveren. In stede van het Oostenrijksche
huis te ondersteunen, bestrijden zij het hardnekkig. En weldra zal bij de staat- kundige
tegenstelling de econoanische tegenstelling komen. De Luiksche grens zal, te midden
van den Belgischen bodem waarin zij vooruitsteekt, met tolkantoren bezet worden,
welke tot het einde der XVIIIe eeuw, tusschen volkeren van hetzelfde bloed, dezelfde
zeden en dezelfde talen, kunstmatige sluitboomen ten gerieve van tollenaars en
kruideniers zullen oprichten.

I
Ferdinand van Beieren overleefde slechts weinige maanden zijn zegepraal op Luik.
Hij stierf den 13eu September 1650. Hij had maatregelen getroffen, om aan zijn neef
den mijter te laten, welken hij zelf van zijn oom Ernst geërfd had. Den 19en October
1649, drie weken na de kastijding der ‘cité’, had hij zich door het kapittel,
Maximiliaan-Hendrik, als coadjutor, laten aanwijzen, die reeds sedert 1643 coadjutor
te Keulen was. De stand, welken het huis Wittelsbach op den Rijn en op de Maas
verworven had, bleef dus ongedeerd. Eenige kanunniken protesteerden te Rome
tegen die beslag- legging eener dynastie op Kerkgronden en -waardigheden. Doch
sedert het Concilie van Trente, op wiens beslissingen staatkundige beschouwingen
konden wegen, was veel tijd verloopen! De Beiersche vereeniging zou nog lang
bestaan. Maximiliaan was, als zijn oom, bisschop van Luik, aartsbisschop van Keulen
en keurvorst. Den 12en October legde hij den eed af vóór het kapittel, in het koor van
Suit-Lam-
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brechts. Men was zoozeer aan het stelsel der leekenbisschop- pen gewend geraakt,
dat men verwonderd was toen hij de priesterwaardigheid vroeg. De mis, welke hij
net volgend jaar in de kathedraal opdroeg, maakte indruk. Sedert den dood van Gerard
van Groesbeek, in 1580, was zulke plechtigheid niet meer gezien.
De opvolger, men is geneigd te zeggen de erfgenaam van Ferdinand, bezat dezes
krachtdadigheid niet. Ziekelijk, sckroomvallig, onverschillig, schijnt hij geenerlei
lust voor staatkunde en voor zaken gevoeld te hebben. Hij verkoos de navorschingen
der alchimie, waarmede hij zich te Brühl dezighield. Overigens bracht de zwakheid
van zijn gestel hem dadelijk onder den invloed zijner geheimraden, Frans en Willem
van Fürstenberg. Beiden waren bij hem zoo machtig als hun broeder Herman bij het
hof van Munchen. Hebzuchtig, gewetenloos, doortrapte konkelaars, slechts over hun
eigen belangen bekommerd, en ‘overal de pest met zich dragend’, zooals graaf van
Königsegg zegde(1), had- den zij gauw van Maximiliaan een eenvoudig werktuig tot
hun eerzucht en inhaligheid gemaakt.
De regeering van den bisschop begon te Luik, te midden van moeilijkheden, die
een vastberaden en krachtdadig karakter hadden vereischt. Nog trillend van haar
laatsten opstand, verdroeg de: ‘cité’ vol ergernis de aanwezigheid van een Beiersch
garnizoen en zag zij met afgrijzen de werken der citadel van Sainte-Walburge
beginnen. De burgerij, door de troepen in toom grehouden, dorst geen verzet
aanteekenen, doch een partij misnoegde edelen maakte veel lawaai over de
onwettigheid van werken, waarover de Staten niet gestemd hadden en die de
onzijdigheid van het land in gevaar brachten. De oudburgemeester Pieter Bex, die
op Hollandsch grondgebied gevlucht was, hitste dat verzet aan en dit werd door de
ellende meer en meer gevaarlijk. Want de Lotharing- sche soldeniers der Nederlanden
hadden even het prinsdom overweldigd om daar hun winterkwartieren op te slaan,
wil zeggen om, tot het begin van den volgenden veldtocht, het platteland te
brandschatten, te plunderen en te verheeren.

(1) Riezler: Geschichte Bayerns, deel VII, blz. 70.
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Een deel van den adel heulde met hen, riep hun hulp tegen den bisschop in en opende
hun sloten voor hen. Krijgsbenden hoefden gelicht om de plunderaars te verdrijven
en een begin van burgeroorlog te smachten. En, tot overmaat van ramp, eischte de
keizer achterstallige toelagen en het aandeel der Luikenaars in de door het Duitsche
Rijk aan den koning van Zweden verschuldigde vergoeding. De nood was zoo groot,
dat de ‘cité’, het bankroet nabij, de betaling harer renten moest schorsen.
Maximiliaan trachtte eerst zijn zaken te beredderen door schrikaanjaging. Hij had
van de Hollanders de uitlevering van Bex verkregen, en liet hem den 22n Februari
1651 op de markt te Luik onthalzen. Vervolgens liep hij plotseling tot goedertierenheid
over en beloofde kwijtschelding aan alle verdachten die, binnen de maand, genade
zouden vragen. Doch die maatregelen brachten weinig te weeg. De vergadering der
Staten, voor de eerste maal op 13 October 1651 bijeengeroepen, weigerde de sommen,
noodig tot het betalen der Beiersche troepen: de bisschop was verplicht de soldij
voor te schieten. En er viel niet op te denken, de oprichting van de citadel door de
Staten te doen aanvaarden. Maximiliaan kreeg van den keizer een brief, die hem
machtigde ze te bouwen en hem, ten behoeve van het onderhoud der troepen, toeliet
den zestigsten penning op alle in en uit het land gevoerde goederen te heffen (31
Maart 1653)(1).
Doch de verwoestingen der vreemde troepen verergerden gedurig. Benevens de
Lotharingers kwamen nu de regimenten van Condé die, in den winter 1653, Couvin,
Ciney en Fosses uitplunderden. Aanvang 1654, riepen de Franschen de overweldiging
van het prinsdom in, om er het korps van maarschalk Fabert te zenden. Wat zou
Maximiliaan doen, verplet als hij was tusschende twee oorlogvoerenden, aan wier
twist hij geen deel genomen had? Te Brussel, was aartshertog Leopold-Willem
ongerust. Hij wist wel, dat sinds

(1) J.-G. Schoonbroodt: Inventaire des chartes du chapitre de Saint-Lambert, à Liège, blz. 405
(Luik, 1863). Dat is de oorsprong van den beruchten zestigsten penning, die later zooveel
betwistingen met de Nederlanden verwekte. Volgens den keizerlijken brief, moest het recht
geheven worden op de koopwaren, die in of uit het prins- dom kwamen, doch niet op den
doorvoer.
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eenigen tijd Mazarin den bisschop voor Frankrijk's zaak zocht te winnen. De
afvalligheid van den hertog van Lotharingen vermeerderde nog zijn vrees. Overigens
spoorden de keizer en de koning van Spanje hem aan, het bondgenoot- scliap niet te
krenken, dat zoolang tusschen de keurvorsten van Keulen en de katholieke koningen
bestaan had. Onder- handelingen werden aangeknoopt en leidden, den 17n Maart
1654, tot het verdrag van Thienen(1). Voor de eerste maal erkende Spanje, zonder
omwegen, de Luiksche onzijdigheid. Het verbond zich, zijn troepen uit het prinsdom
te trekken en ze er, zonder de toelating van den bisschop, niet meer te laten
binnendringen. Fabert's troepen moesten zich eveneens terugtrekken. Om Maximiliaan
gansch op zijn zijde te hebben, schonk Leopold hem bovendien de heerlijkheden
Kerpen en Lommersum, twintig duizend daalders en het pensioen, dat het hof van
Brussel aan zijn voorganger Ferdinand betaald had. Ten slotte werden de rechten
van den katliolieken koning op de heerlijkheid Herstal aan het land van Luik afgestaan,
tot vergelding van de landerijen, in 1546 aan Karel V gegeven voor het bouwen van
Mariembourg, en voor dewelke sedert toen vruchteloos een vergoeding gevraagd
werd.
De Luikenaars hadden de onzijdigheid altijd beschouwd als het uitvloeisel van de
zelfstandigheid en, feitelijk, hadden zij die, sedert een halve eeuw, slechts door hun
vorst zien eerbiedigen als hij machteloos was. Haar terugkeer scheen hun een blijk
van verzwakking der bisschoppelijke macht. Zij dachten er niet eens aan, dat Leopold,
te Thienen, zelfs niet met den bisschop van Luik, doch met den keurvorst van Keulen
onderhaiideld had; dat daarbij geen rekening gehouden werd met hun belangen; dat
de onzijdigheid zelve waaromtrent overeengekomen was, slechts in schijn bestond,
vermits zij maar een middel geweest was om Maximiliaan onder den aanhang van
Spanje te houden. Door de anti-Beiersche fractie van het kapittel van Sint-Lambrechts
ondersteund, meenden de Staten, dat het oogenblik gekomen was, om zich bij den
bisschop op te dringen. De troepen, welke hij gelicht had, had-

(1) H. Lonchay: La principauté de Liége, la France et les Pays Bas au XVIIe et au XVIIIe siècle,
blz. 86 (Brussel, 1890).
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den hun altijd een gevaar voor hun vrijheid geschenen. Nu dat 's lands onzijdigheid
gewaarborgd was, beweerden zij, dat hun effectief moest verminderd worden. Doch
Maximiliaan weigerde zulks te doen. Daar de twist bitterder werd, liet hij den
grootprovoost van het kapittel, J.-P. van Groesbeek, een der voornaamste leiders der
oppositie, aanhouden. Het kapittel beantwoordde die gewelddaad met de kerkelijke
diensten in de kathedraal te schorsen. Men moest de tusschenkomst van den nuntius
van Keulen inroepen. Groesbeek, losgelaten, keerde naar Luik terug, te midden van
vreugdevuren en kanongebulder.
Gelukkiglijk voor den bisschop, waren zijn tegenstrevers het niet eens. De derde
stand verweet den adel en de geestelijkheid, dat zij op hem het grootste deel lieten
drukken van de belastingen, welke eindelijk toegestaan waren voor het onderhoud
der troepen en het bouwen der citadel. Doch de ‘cité’ kon zich niet gewennen aan
het zicht der bastions, die haar van de hoogte van Sainte-Walburge bedreigden. Een
samenzwering om zich daarvan meester te maken, werd in 1658 ontdekt en eindigde
met bloedige terechtstellingen. Te midden van die beroering, liet de betrekkelijke
veiligheid, die sedert het verdrag van Thienen heerschte, niettemin haar heilzame
uitwerkselen voelen. In 1656 werd eindelijk de herbouw van de ‘bogenbrug’ voltooid,
welke in 1643 door 't wassen der Maas vernield was.
Edoch, de onzijdigheid welke zoo gelukkig herwonnen werd, zou weldra
verdwijnen. Nauwelijks was Maximiliaan, zooals zijn voorzaten, met Spanje verzoend,
of hij dacht er op het te verlaten. De opzienbarende zegepralen van Lodewijk XIV
in de Nederlanden, de meer en meer merkbare zwenking der Beiersche dynastie naar
Frankrijk, de aanzoe- kexi der door het goud van den allerchristelijksten koning
gekochte Fürstenberg's noopten hern rechtsomkeert te maken; dit geschiedde openlijk,
in 1658, toen hij tot de Rijn-ligue toetrad. Het volgend jaar telde hij bij den vrede
der Pyreneeën onder de bondgenooten van Lodewijk XIV. Het was gedaan met de
staatkunde, welke sedert Ehrard van de Mark, zonder afbreking, door de prinsen van
Luik gevolgd werd. Van Ernst van Beieren af, overigens, was die politiek,
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zooals wij zegden, niet meer Luiksch, doch Beiersch en keurvorstelijk. Het is als
keurvorsten dat Maximiliaan's oom en grootoom het huis Habsburg toegetreden
waren; in dezelfde hoedanigheid verklaarde zich nu hun neef voor de Bourbons.
Aanvankelijk konden zijn Luiksche onderdanen zich daarover slechts verheugen.
De vodrkomendheid van het kabinet van Versailles jegens den bisschop verschafte
hun ettelijke voordeelen. Gedurende de vergaderingen, die na het verdrag der
Pyreneeën gehouden werden, was de Fransche diplomatie hoogst welwillend jegens
den Luikschen gezant, die van Spanje de teruggave zou bekomen van de sedert meer
dan een eeuw teruggevorderde grondgebieden. Men was ook gelukkig te zien, dat
de Fransche regeering de werken ondernam van den ‘nieuwen weg’, die Sedan
rechtstreeks met Luik zou verbinden, zonder over de Nederlanden te loopen, wat aan
de kooplieden van het prinsdom vele tollen zou sparen. In werkelijkheid, had die
weg slechts een strategisch belang. Hij zou de Fransche legers toelaten, in enkele
dagmarschen de Maasoevers te bereiken.
Wat vermocht, om Maximiliaan te scheiden van zulken machtigen en vrijgevigen
beschermer als Lodewijk XIV, het droevig gejammer van Castel Rodrigo, wiens
koffers ledig en wiens soldaten in lompen gehuld waren? Kort vóór den
devolutieoorlog, bekrachtigt de keurvorst, door een nieuw verdrag (21 October 1666),
zijn bondgenootschap met het hof van Versailles. Hij verleent de Fransche troepen
den doortocht door zijn Staten, terwijl hij zich verbindt dien te weigeren aan de
troepen, welke de keizer ter hulp van Spanje mocht zenden. Overigens, behoudens
eenige onbelangrijke strooptochten, leed het prinsdom weinig of niets van den
bliksemsnellen veldtocht van 1667, welke schier heel in het westen der Nederlanden
gevoerd werd.
Het was weldra maar al te kennelijk, dat het die rust niet lang meer zou genieten.
De plannen van Lodewijk XIV tegen de Vereenigde Provinciën, die hij besloten had
langs den IJsel aan te vallen, moesten hem natuurlijk de basis zijner operatiën
langsheen de Maas en den Rijn laten overbrengen. Maximiliaan stemde daarmede
in. Den 11n Juni
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onderteekende hij een geheim verdrag met de koningen van Frankrijk en van
Engeland, en, den 27n Mei 1672, na een korps Fransche troepen te hebben ontvangen,
onder voorwendsel een oproer te Keulen te onderdrukken, verklaarde hij de Generale
Staten den oorlog(1).
Doch te Luik waren de gemoederen reeds opgewonden. Den 6n October 1672
beschuldigde het kapittel den bisschop, de onzijdigheid te schenden. In de stad werden
pamfletten tegen de Fürstenberg's verspreid. De mare liep, dat Maximiliaan het land
aan een Franschen prins wilde afstaan. Het volk verontwaardigde er zich over, dat
men overal ronse- laars voor het koninklijk leger aantrof en dat twee houten bruggen
over de Maas gelegd werden, om hetzelve door te laten. Terwijl Lodewijk XIV het
recht van den sterkste uitoefende, liet hij overigens niet na, zooals in zulke
omstandigheden meestal gebeurt, luidop de zuiverheid zijner inzichten te betuigen.
In April 1672 zond hij den heer de Maisons den magistraat van Luik verzekeren van
‘de zorg welke wij hebben uw vrijheid en onzijdigheid te beschermen en te behoeden
tegen diegene onzer buren, die tegen dezelve iets zouden durven ondernemen’(2). De
doortocht zijner troepen in Mei liet zulks wel blijken. Zij behandelden het prinsdom
als een overwonnen land, legden een garnizoen in de steden verpletten de dorpen
met hun opeischingen en namen van te voren, met toestemming van den bisschop,
hun maatregelen om er den winter door te brengen.
Doch, reeds den 19n September hernieuwde het kapittel zijn klachten tegen
Maximiliaan en riep, in overleg met de Staten, de tusschenkomst des keizers in.
Evenals altijd, ontving het slechts goede woorden, met den raad zich tot zijn minister
te 's-Gravenhage, baron van Lisola, en tot de Hollanders te wenden. Dezen waren
bedrijviger. Van uit Maastricht, waar hij kort te voren aangekomen was, stelde de
prins van Oranje zich in betrekking met de Luikenaars, waarborgde hun het voortduren
van hun handel met de Ver-

(1) Lonchay: op. cit., blz. 92; M. Huisman: Essai sur le règne de Maximilien-Henri de Bavière,
blz. 60 en volg. (Brussel, 1899).
(2) T. Bouille: Histoire de la ville et pays de Liége, deel III, blz. 364 (Luik, 1732)
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eenigde Provinciën en de eerbiediging dier zoozeer geprezen onzijdigheid, welke
door iedereen erkend, doch als een ‘prulletje papier’ behandeld werd. De winter
verliep te midden van de knevelarijen der troepen, en de lente bracht, door de
belegering van Maastricht, nieuwe smarten mede. De Fran- schen dwongen de boeren
aan de loopgraven te werken. Dadelijk riepen de Luiksche burgers de onzijdigheid
in. Zij kregen tot antwoord, ‘dat die niet bestond, als het den dienst des konings
gold’(1).
Na de inneming der stad ging het niet beter. De stadhouder, de graaf van Estrades,
deed opeischingen door heel Haspengouw. Tongeren, dat verzet wou bieden, werd,
tot voorbeeld, heel uitgeplunderd. De maarschalk van Luxemburg sloeg zijn
winterkwartier op in Entre-Sambre-et-Meuse. Doch het nieuw bondgenootschap, dat
tegen Frankrijk gevormd werd, zou zich ook tot Luik wenden. Den 24n December
1673 was Lisola in de verbitterde stad gekomen; hij bracht haar, in dezelfde
bewoordingen als de Maisons in 1672 en met evenveel oprechte bedoelingen, de
verzekering van de belangstelling des keizers. Hij bood hulp aan, met het eenige
oogwit, naar hij zegde, het verdrag van Thienen te herstellen en het door de Franschen
zoo zeer gehavend land den vrede terug te geven. Het was te voorzien, dat men zich
aan die mooie beloften zou laten beetnemen. Reeds op 3 Januari 1674, kwam de
zaakgelastigde van Lodewijk XIV, de heer des Carrières dan ook in den Privaten
Raad een redevoering lezen, welke gedrukt en onder het volk verspreid werd. De
koning verscheen er in als de sterkste steunpilaar der Luiksche onzijdigheid. Zoo
zijn troepen eenige buitensporigheden bedreven hadden, was dit ‘omdat men elkander
niet verstaan had’ en tot groot ongenoegen van Zijn Majesteit. Doch iedereen moest
erkennen, dat hij het land niet met zijn vijanden mocht laten heulen. Bij de minste
toegeving j egens dezen, zou hij van het land evenveel eischen(2).
Tusschen de beide tegenstrevers geprangd, ontving het prinsdom dus ook van
beiden vele vriendschapsbetuigingen. Elke partij was bereid zijn onzijdigheid te
verdedigen... zoo

(1) T. BouiIle: op. cit., blz. 372.
(2) Ibid., blz. 379.
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het die te haren voordeele wilde laten verkrachten. Tot we derstand onbekwaam,
bepaalde het land er zich bij, zijn liefde voor den vrede te betuigen en te wenschen
niet gemengd te worden in een geschil, dat hetzelve niet aanging. Het verontwaardigde
er zich naïef over, dat het niet volstond zich onzijdig te verklaren, om de legers aan
zijn grenzen tegen te houden en in rust te leven te midden van den wereldoorlog. Het
zag overigens wel, dat het bezit van Maximiliaan's gehate citadel de oorzaak was
van de volharding zijner zoogenaamde beschermers om het een ongevraagden steun
aan te bieden. Zoo lang de ‘cité’ tot haar verdediging slechts haar middeleeuwsche
wallen had, was zij van geen tel geweest in de militaire berekeningen der
oorlogvoerenden. Sedert de stad een vesting geworden was door den wil van haar
vorst en een der voornaamste doorgangen over de Maas beheerschte, wilde elkeen
ze bemachtigen. Het was dus niet voldoende, dat de citadel de burgers gedurig aan
het verlies hunner oude vrijheden herinnerde, zij werd dan nog het lokaas, dat over
het land al de gruwelen des oorlogs stortte. In stede van het te verdedigen, bracht zij
het in gevaar. Meer nog! Zij belette het doelmatig met den vreemde te onderhandelen.
Want de citadel verhief slechts van den bisschop; noch de Staten, noch de stad hadden
er iets te zeggen. En zij, waren razend bij de gedachte, dat de vorst alleen de citadel
bezat, welke de naburige mogend- lieden zoozeer ontrustte, en hij dus het middel
bezat om met haar overeen te komen, zonder zich om hen te bekreunen.
Door een plotselinge verandering, die te verklaren was door de breuk van het
Duitsche Rijk met Lodewijk XIV, sloot Maximiliaan op 11 Mei 1674 den vrede met
de Vereenigde Provinciën, wat een toenadering tot Frankrijk's vijanden was. Eenige
weken later, in Juli, kwam het keizerlijk leger, aangevoerd door den graaf van
Souches, in het prinsdom, op marsch naar de Samber. Dit was een nieuwe ramp.
Minder stelselmatig en minder aanmatigend dan de opeischingen der troepen van
Louvois, waren die der keizerlijken niet minder hard om dragen. De door Lisola
beloofde hulp bracht slechts nieuwe ellende mede. Wat de onzijdigheid betreft, deze
scheen meer in gevaar dan ooit
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In den winter kwam de kardinaal van Baden met een geheime zending tot het kapittel.
Het gerucht verspreidde zich weldra, dat er spraak was, hem tot coadjutor aan te
stellen en het land aldus in de politiek van het Duitsche Rijk en van Spanje te
wikkelen. Het is onmogelijk, dat, op dien dag, niets bekend was van het ontwerp,
door Monterey te Brussel beraamd, de citadel door verrassing te bemachtigen. In
alle geval had de bevelhebber van het Fransch garnizoen te Maastricht, de graaf van
Estrades, daar heel zeker kennis van. Hij voelde, dat het tijd tot handelen was, zoo
Frankrijk Luik te zijner beschikking wilde houden. Den 28n Maart 1675 had hij den
baron van Vierset, bevelhebber der vesting, omgekocht, en hij liet er een korps troepen
binnentrekken. Als een wellevend man, verhaastte des Carrières zich te verklaren,
dat de overweldigers slechts gekomen waren om den wille van de door de keizerlijken
geschonden onzijdigheid; en, om de Luikenaars daarvan te overtuigen, noodde hij
hen uit, kennis te nemen van de in het reisgoed van den kardinaal van Baden
aangeslagen pa- pieren welke, wellicht behendig aangevuld volgens de raadgevingen
van Louvois(1), verschrikkelijke kuiperijen tegen de onafhankelijkheid des lands
verrieden(2). Doch de ongelukkigen waren niet overtuigd. Eens te meer, bevestigden
het kapittel, de Private Raad en de ‘cité’, dat zij onzijdig wilden blijven, terwijl
Maximiliaan, onthutst over de ruwe kastijding welke zijn weerhanerij hem kostte,
verlegen naar Versailles trok om zijn vesting terug te vragen...
In afwachting was de Maasovergang stevig in de handen van Lodewijk XIV. En
hij maakte dien ten nutte. Gedurende den veldtocht 1675, verjoegen zijn troepen de
keizerlijken uit Dinant en Hoei, waar zij garnizoen hielden; vervolgens namen zij
Limbourg, en overwinterden ten slotte in

(1) Hij ried, inderdaad, des Carrières aan, ‘te veinzen dat men in de papieren van den kardinaal
een brief van den minister des keizers grevonden had, die in Duitschland en in het land van
Luik verspreid, er de zaken van Zijn Keizerlijke Majesteit en van gansch zijn aanhang zou
verbroddelen’ Rousset: Histoire de Louvois, deel II, blz. 144.
(2) Zie de merkwaardige brochure gretiteld: Le voyage de Mon-sieur le cardinal de Baden et
son séjour à Liége pendant les mois de décembre 1674, janvier, février et mars 1675
(z.pl.o.d.).
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het prinsdom, nabij den vijand. In de lente trokken zij af, om zich rondom de vestingen
van Vlaanderen te vereenigen, tot welke streek Vauban en Louvois den koning
aangeraden hadden den oorlog te beperken. Aldus werd de citadel van Luik van
geenerlei nut. Alleen moest belet worden, dat anderen er in kwamen. De Franschen
verlieten ze den 31n Maart 1676, na de bastions te hebben doen springen. Onder
voorwendsel 's lands onzijdigheid te waarborgen, hadden zij dezelve bemachtigd;
onder voorwendsel die zelfde onzijdigheid niet door hun tegenwoordigheid in gevaar
te brengen, verlieten zij die ook. Lodewijk XIV had zorg gehad, de Luikenaars reeds
den 16n Maart te verwittigen, dat hij slechts om hun welzijn handelde en ten einde
aan zijn vijanden elke reden te ontnemen om de streek nog te bezetten, vermits hij
die zelf ontruimde(1). Hij ontruimde overigens- slechts daarvan de deelen, welke hij
bij het sluiten van den vrede niet wenschte te behouden. Dinant bleef in de macht
zijner troepen, en hij liet het hertogdom Bouillon bezetten, dat door het huis La Tour
d'Auvergne opgevorderd werd. Beide werden bij den vrede van Nijmegen door
Frankrijk behouden. Niettegenstaande net aanhoudend protest van den bisschop en
van het kapittel, werd het hertogdom een souverein vorstendom, dat aan Maurits van
La Tour d'Auvergne gegeven werd. Wat Dinant betreft, Lodewijk XIV liet in den
vrede van Nijmegen schrijven, dat Spanje weder in het bezit van Charlemont zou
komen, nadat het voor hem den afstand van eerstbedoelde plaats bekomen had van
den bisschop van Luik(2). Maar de bisschop weigerde, en Frankrijk hield Dinant tot
in 1699, doch Charlemont gaf het nooit terug.

II
Maximiliaan-Hendrik had overvloed van gelijk, toen hij Lodewijk XIV smeekte de
citadel te bewaren, daar de sloo-ping derzelve, naar hij zeide, zijn ‘prinselijk gezag’
zou

(1) Bouille: Histoire de Liége, deel III,. blz. 407.
(2) Vast: Les grands traités du règne de Louis XIV, deel II,. blz. 90.
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schaden(1). Doch in 1676 had de koning geenerlei reden meer om den keurvorst te
ontzien. De bastions werden opgeblazen, en het stelsel dat, in 1649, de ‘cité’ opgelegd
werd, sprong meteen. Een onverhoopte gelegenheid bood zich aan, om de oude
stedelijke zelfstandigheid te herstellen. Is het niet aan dezer verlies, dat de Luikenaars
naïef al het leed toeschreven, dat zij reeds bij de twintig jaar verduurden:
vermeerdering der belastingen, militaire bezettingen, bestendige krenking der
onzijdigheid? Met haar terugkeer, zouden al de euvelen verdwijnen. Eens te meer
dachten de misnoegden aan het verleden en vroegen het de redding met een
vertrouwen, even groot als dat, waarmede, op het einde der XVIIIe eeuw, de
oproerlingen zich zouden aan 't werk zetten om het verleden op te ruimen, om een
heel nieuwe wereld te scheppen.
Want de mannen der omwenteling van 1789 riepen tegen de bestaande toestanden
niet alleen de rechten van den mensch en van den burger in, doch verweten nog den
absolutistischen Staat, dat hij de laatste sporen van het aloud staatkundig
individualisme zoo volkomen verpletterd had, dat daar niets meer van bestond, en
dat alles dus moest herbouwd worden. Welke afgrond tusschen deze opvatting en
die der Luikenaars van het einde der XVIIe eeuw! Zij droomen niet van een nieuwe
maatschappij; hen ontrust, integendeel, de nieuwigheid, die hier bestaat in de
monarchale regeering van hun prins. Verre van er aan te denken, de grondslagen der
maatschappelijke orde te ondermijnen, aanvaarden zij die zonder vitten, met den
enkelen wensch voorhun stad de oude vrijheden te bewaren, in dewelke zij steeds
den waarborg hunner plaatselijke belangen zien. Evenals de Brusselsche natiën in
1690, hebben hun ambachten niets vergeten en niets geleerd. De privileges, welke
hun economische monopolies in stand houden en hen toelaten zich te bemoeien met
de zaken hunner stad, aanzien zij als het toppunt der vrijheid, daar dezelven hun
vrijheid verzekeren.
Nauwelijks is dan ook het Fransch garnizoen afgetrokken, of Luik wordt roerig.
Terwijl het volk geestdriftig sloopte

(1) Bouille: Histoire de Liége, deel III, blz. 409.
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wat het buskruit van de bastions van Sainte-Walburge overliet en terwijl het drie
door den prins gezonden compagnieën soldaten belet er zich te vestigen, doen de
burgemeesters zich de sleutels der stad overhandigen; zij schaffen, op het verzoek
der inwoners, de nieuwe lasten af en laten, den 28n April, dag der overbrenging van
Sint-Lambrechts, de tweeen-dertig ambachten der stad toe, als voorheen, met hun
banieren de processie te volgen(1). Die betooging was de inleiding van een stelselmatige
herstellingspolitiek. De ambachten houden weder zitting in hun ‘kamers’ en bij de
vernieuwing der magistraten, in Augustus, nemen zij opnieuw deel aan de verkiezing
van burgemeesters en raadsleden, ondanks het reglement van 1649, en overeenkomstig
dat van 1603. Terzelfder tijd komt de oude aanspraak. Luik te doen opnemen onder
de vrije Rijkssteden, weder te voorschijn. Te dien einde werden zelfs afgevaardigden
gezonden naar het Congres van Nijmegen, dat weigerde hen te aanvaarden.
Verlaten van Lodewijk XIV, bij den keizer immer verdacht, was Maximiliaan
machteloos tegenover een beweging, die hem bedreigde en vernederde. Hij was des
te meer vertoornd, daar het kapittel, ver van hem bij te staan, integendeel gemeene
zaak met de ‘cité’ maakte en partij trok uit de omstandigheden, om den invloed terug
te nemen, welken de bisschop sedert zijn troonsbestijging gedurig besnoeid had.
Geweld alleen kon den prins redden. In 1681 besloot hij daartoe over te gaan. Doch
de ettelijke compagnieën soldaten, die nij tegen Luik liet marcheeren, moesten zich
te Visé overgeven. Ten einde raad, moest hij tegen de middeleeuwsche politiek der
‘cité’ een niet minder middeleeuwsch middel gebruiken: hij beval, vruchteloos
overigens, den loop der justitie te schorsen.
Bij het begin van het oproer, hadden de ambachten, verbitterd over de plunderingen
der Fransche troepen, gehoopt door den keizer ondersteund te worden(2). Doch door
ze openlijk

(1) Voor de bijzonderheden van het oproer, zie M. Huisman: Essai sur le règne de
Maximilien-Henri de Bavière, blz. 119 en volg.
(2) Zie de Pamphlets politiques wallons au XVIIe siècle, uitgegeven door den heer Hennen in
het Bulletin de la Société verviétoise d'archéologie et d'histoire, deel XIII [1913], blz. 173
en volg. De kleinburgerlijke geest uit er zich in als gansch vijandig aan Frankrijk en gunstig
aan het Duitsche Rijk.
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te helpen, had de keizer zekerlijk Maximiliaan tot het uiterste gedreven. Verre van
hen ter hulp te komen, keurde hij dan ook het reglement van 1649 goed en bepaalde
hij zich tot eenige vruchtelooze pogingen om de partijen te verzoenen. Hij meende
echter bedrijviger te moeten optreden, toen hij in 1681 vernam, dat de teleurgestelde
‘cité’ er aan dacht, de hulp in te roepen, van Frankrijk, dat sedert de XVe eeuw steeds
haar opstanden in de hand gewerkt had. Terwijl Lodewijk XIV den heer de la Raudière
naar de Luikenaars zond om met hen te onderhandelen, belastte de keizer
zijnerzijdseen zijner raadsheeren zich met hen te verstaan. Edoch, Maximiliaan's
houding ontrustte hem en belette hem, al te krachtdadig te zijnen voordeele op te
treden. Hij wist, dat hij, om bij het kabinet van Versailles in de gunst te staan, hetzelve
den afstand van Dinant en Bouillon aangeboden had en dat dit ontwerp enkel mislukt
was door het verzet van het kapittel, bewaker van Sint-Lambrecht's erf(1).
Van alle kanten aangezocht, en wèl door lieden die elkander wantrouwden, hoefden
de Luikenaars dus slechts te luisteren. en konden naar believen belissen. Doch
naarmate de tijd verliep, verslapte hun wederstand. Zooals zoo dikwijls gebeurd was,
verdeelden de ambachten zich langzamerhand in twee vijandige groepen, die elk
halsstarrig haar eigen belangen verdedigden, zonder zich om die der andere te
bekreunen. Weer verviel men in de onhandigheid, die steeds elk democratisch
gemeentewezen met corporatieven grondslag had doen wankelen. Den 27n Juni 1683
werd een bloedige opstand door de lakenwevers verwekt. Talrijker werden degenen,
die schrikten voor een onheilspellende toekomst. Men eindigde met, in December,
een overeenkomst met den bisschop te sluiten; deze aanvaardde het stelsel van 1603
mits bepaalde verzachtingen. Doch de onverdraagzaamheid van enkele ambachten
wierp alles weer overhoop. Evenals ten tijde der Chiroux' en der Grignoux', herbegint
de burgeroorlog onder de partijen met des te meer hevigheid, daar de grondbe-

(1) Lonchay: La principauté de Liége, la France et les Pays-Bas au XVIIe et au XVIIIe siècle,
blz. 182 en volg.
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ginselen, waarvoor men vecht, eigenlijk dezelfde zijn, en aldus de strijd nog slechts
geleid wordt door de persoonlijke hartstochten of de private eerzucht van eenige
politieke tinnegieters. Opstanden en verbanningen volgen elkander op. Wellicht was
Maximiliaan niet vreemd aan die onlusten, die hem het middel verschaften de het
jaar te voren gedane toegevingen in te trekken. Overigens begon het verschrikt kapittel
hem toe te naderen, en ook kreeg hij de zekerheid dal, indien hij Lodewijk XIV
opnieuw aanhing, zijn onderdanen van dezen niets meer te verwachten hadden. In
Augustus 1684 liet de koning op een vraag om tusschenkomst der Luikenaars koeltjes
antwoorden, dat zij zich slechts te onderwerpen hadden. Nu is het oogenblik gekomen,
voor den zoo lang verguisden prins, om de overhand te nemen. Hij wil niet meer
onderhandelen, hij spreekt als een meester en, den 26n Augustus 1684, dringen zijn
troepen zonder weerstand in de met schrik geslagen stad, walgend van haar
vrijdommen, die haar eens te meer, door haar zegepraal zelve, gestort hebben in een
wanorde, welke haar de mogelijkheid, ja den wil ontnam om zich te verdedigen.
Den 9n October werden de burgemeesters Macors en Renardi onthalsd; eenige
uren later reed Maximiliaan, te paard tusschen Willem van Fürstenberg en graaf van
Choiseul, vertegenwoordiger van Lodewijk XIV, begeleid van de koetsen zijns
huizes, van eskadrons Fransche ruiterij en compagnieën Beiersch voetvolk, statig
door de straten der met portieken versierde stad, te midden van klokkengelui, van
kanongebulder, van blijde muziek, om zijn zegepraal te vieren.
Het reglement, dat hij den 28n November 1864 afkondigt, sluit voorgoed een
tijdvak van Luik's geschiedenis. Wat bleef er, buiten een roemvolle herinnering, nog
over van die stedelijke, zelfstandigheid, die zoo weelderig gebloeid had in de ‘cité’
en die het volk een zoo ruim aandeel had geschonken in het bestuur van de stad, dank
zij den invloed dien de ambachten er wisten re verwerven en die nergens geëvenaard
werd? De gilden der ambachtslieden die, in de XIVo eeuw, de ridders van Adolf en
van Engelbert van de Mark op de Haspengouwsche slagvelden over-
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wonnen, hadden, die in de XVe eeuw stoutmoedig de hertogen van Bourgondië
getrotseerd hadden, die Gerard van Groesbeek gedwongen hadden met hen af te
rekenen en zelfs Ernst van Beieren tot capituleeren verplicht hadden, waren nu
uitgeput en onderwierpen zich. Men late zich overigens niet misleiden door den
langdurigen strijd, dien zij uitgehouden hadden: de zegepraal konden zij niet behalen.
Machtiger dan de prins, in de middeleeuwen, hadden zij hem toen de wet kunnen
voorschrijven. Het steedsch particularisme, als een stevig organisme opgewassen,
was toen in de volle kracht en beantwoordde aan de economische: noodwendigheden
van een tijd, die overal de handels- en nijverheidsbedrijvigheid naar de steden zag
vloeien en die de ambachtslieden een weergaloos gezag en vermogen gaf. Doch de
ontwikkeling van het kapitalisme brokkelde de grondslagen van de corporatieve
nijverheid af, en begon reeds in de XVe eeuw hun staatkundige macht te ondermijnen.
Het exclusivisme, waarin zij volharden, beantwoordt niet meer aan de eischen ian
den tijd, en de tegenstellingtusschen hun aanspraken en hun macht wordt grooter en
grooter. In stede van zich te laten leiden door den nieuwen geest, blijven zij hem
halsstarrig vijandig. Zij verstaan, onder den naam van privileges, verouderde
voordeden te behouden, welke zij in een voor immer vervlogen verleden genoten
hadden. Hoe koppiger zij hun particularisme verdedigen, des. te meer weerstand
verwekken zij van wege allen, wier belangen daardoor geschaad worden. De ‘cité’
is niet meer, als in de middeleeuwen, ‘de moeder en het hoofd van de goede steden
des lands.’ Zij ziet zich door haar verlaten, terwijl zij gedurig met de Staten in twist
ligt. Evenals Gent in Vlaanderen, en om dezelfde redenen, is zij, op het einde der
middeleeuwen, er toe genoopt, nog slechts op haar eigen krachten te tellen, en dan
wordt de strijd al te ongelijk, om op de overwinning te kunnen hopen.
Zoo Luik tot het einde der XVIIe eeuw kon weerstaan, was het omdat het
buitenstanders vond, die zijn koppigheid tot hun eigen voordeel aanwakkerden.
Zonder de hulp van Lodewijk XI, had het zich nooit tegen Philips den Goede en
tegen Karel den Stoute kunnen verzetten; later zal het nog
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in Karel IX, vervolgens in Lodewijk XIII, baatzuchtige beschermers vinden. En van
1676 tot 1684 kon het, zooals wij zagen, tegen den bisschop slechts standhouden
door het toedoen van den keizer en van Lodewijk XIV. Gaat men de wisselvalligheden
van den strijd na, zoo merkt men zonder moeite de voortdurende verzwakking zijner
krachten. In de XVe eeuw zijn de ambachten nog meester te velde en kunnen zij de
Bourgondische ordonnantiebenden in een geregelden slag trotseeren. In de XVIe,
blijven zij achter hun muren verscholen. In de XVIIe, zien zij van den strijd af en,
zoodra de prins een leger vóór de stadspoorten brengt, trekt het er zonder slag of
stoot binnen. Hun militaire onmacht blijkt klaar, in 1676, door hun houding tegenover
de citadel. Zij voelen zich zoo onbekwaam ze te verdedigen, dat zij zeliever sloopen
dan ze te herstellen. Behalen zij gedurende de laatste twee eeuwen van hun
geschiedenis nu en dan een zegepraal, zoo hebben zij die enkel te danken aan de
staatkundige omstandigheden die hun op dat oogenblik gunstig zijn. Sedert de XVIe
eeuw laat zich, buiten de ambachten zelven, niemand meer bedriegen omtrent hun
macht. Het ambacht der lakenwevers, het woeligst van allen, bestaat nog slechts uit
door de mededinging van Verviers ten gronde gerichte winkeliers. De kleine burgerij,
die de wet wil stellen aan de stad, bezit zoo weinig middelen dat zij zich, in de XVIIe
eeuw, tot een consortium van groote kooplieden moet wenden om de bogenbrug te
herbouwen. Heel haar politiek uit zich in den kreet, die èn haar financieele zwakheid
èn haar politieke onbekwaamheid verraadt: ‘Weg met de lasten!’. Had zij, bij de
massa werklooze arbeiders, bij de door de oproeren aangetrokken landloopers, ten
slotte onder het steeds door de vorderingen van het kapitalisme aangroeiend gepeupel,
geen helpers gevonden, dan had zij voorzeker al lang moeten vaarwelzeggen aan de
waagstukken, welke zij nu dorst aanvangen. Overigens was goede verstandhouding
onmogelijk onder de behoudsgezinde kleinburgers, die de beweging wilden leiden,
en de proletariërs, hun bondgenooten. En als er soms voor korten tijd overeenkomst
bestond, zoo kwam het ten slotte toch immers tot bloedige vechtpartijen. Men had
zulks gezien in 1649
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men zag het, en nu voor de laatste maal, in 1684. De lange doodsstrijd der stedelijke
zelfstandigheid eindigt met deze laatste stuiptrekking. Als de Luikenaars van 1789
tegen het reglement van Maximiliaan-Hendrik zullen opstaan, zal het niet meer voor
de ‘vrijdommen’, doch voor de rechten van den mensch wezen.
Dat berucht reglement, waaronder de laatste eeuw eener zoo bewogen geschiedenis
vreedzaam zou verloopen, onderwerpt de stad gansch aan het prinselijk gezag(1). Het
vernietigt de gemeentelijke rechtsmacht, de tusschenkomst der ambachten in de
zaken der gemeente, de onafhankelijkheid van den stedelijken raad en van zijn
burgemeesters. Voortaan hebben dezen nog slechts machten van bestuur en van
politie, en maatregelen worden getroffen, opdat zij vrij wezen van elken volksinvloed.
Niet alleen worden zij nog slechts aangeworven onder de renteniers, de gewezen
magistraten, de aanzienlijke kooplieden, maar bovendien worden zij niet meer
verkozen, doch aangewezen door een zorglijk uitgelezen oligarchie. Aldus was er
niets meer te vreezen van ‘de woelgeesten’, vàn het ‘gemeen gepeupel’, van de
‘landloopers’, noch van ‘de heerschzucht der pretendenten, die de oorsprong was
van de wanorde en de kwalen, waardoor deze stad geteisterd en jammerlijk gehavend
werd’. De magistraat, in stede van, te midden der kuiperijen van politieke tinnegieters
en der kreten van de menigte, door de twee-en-dertig ambachten vernieuwd te worden,
zal elk jaar aangewezen worden door een ingewikkelde doch vreedzame stemming.
Zestien kamers, elk bestaande uit zesen-dertig door den prins aangewezen personen,
zullen samen met hem de twee burgemeesters en de twintig raadsleden der stad
aanwijzen. De ambachten blijven als nijverheidsgroepen bestaan, doch verliezen al
hun politieke bevoegdheid en blijven onder het gedurig toezicht van den magistraat.
Van wege dezen is niets meer te vreezen, vermits de bisschop zelf een helft zijner
leden aanwijst en de andere hem voorgesteld wordt door de ‘kamers’, die hij zelf in
den schoot der rijke burgerij werft. De bezittende en heer-

(1) De tekst daarvan staat in St. Bormans: Recueil des ordonnances de la principauté de Liége,
3e reeks, deel I, blz. 1 en volg.
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schende klasse heeft dus belang bij het behoud van zijn gezag, bij de handhaving
van de orde, die zoowel haar als hem ten goede komt. Meer vraagt zij niet. De twee
burgemeesters zijn geen vertegenwoordigers meer van een halfonafhankelijke
republiek. Zij zijn nog slechts de eerbiedvolle commissarissen Zijner Hoogheid. De
sleutels der stad, die hun vroeger alle avonden afgegeven werden, zullen voortaan
in het, paleis des prinsen berusten.
De val van de gemeentelijke zelfstandigheid der ‘cité’ veroorzaakte ook spoedig
dien van de goede steden. Zoo Waalsche als Vlaamsche, allen kregen beurtelings
reglementen, min of meer in den aard van dat der hoofdstad, die haar eveneens ‘een
aan den tijd aangepasten vorm van verkiezing en bestuur’ oplegden. Dat gebeurde
te Tongeren in 1685, te Hasselt en te Hoei in 1686, te Thuin in 1687, te Dinant in
1688, te Sint-Truiden in 1691, te Loon in 1695(1).
Doch de zegepraal des prinsen op het aloude gemeentewezen zou niet tot
absolutisme leiden. Evenals in de provinciën der Nederlanden, bleven de Staten als
voorheen het land vertegenwoordigen, en de prins dacht er zelfs niet aan, hun het
recht te ontnemen, over de belasting te stemmen en over alle maatregelen van
algemeen belang geraadpleegd te worden. De vrede van Fexhe bleef in het prinsdom
Luik bestaan, evenals de Blijde Inkomst in Brabant bestond. Slechts met een
Staatsgreep kon die afgeschaft worden, en al hadden de bisschoppen daartoe lust
gehad, zij hadden er de macht niet toe. De Staten voelden, overigens, eenigermate
den terugstoot van de veranderingen die in de steden gebeurd waren. De belangrijkste
hunner leden, de Derde Stand, uitsluitend samengesteld uit magistraten der hoofdstad
en der goede steden, viel min of meer onder de afhankelijkheid van den bisschop,
die nu deel nam aan zijn aanstelling. Bovendien vertegenwoordigde hij nog slechts
de belangen der begoede klasse, tot welke zijn leden behoorden. Doch daarentegen
zagen de afgevaardigden der ‘cité’ af van de aanspraak, die zij tot in 1684 gedurig
gemaakt had-

(1) St. Bormans: Recueil des ordonnances, loc. cit., blz. 35, 42. 66, 102, 116, 176, 234.
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den, slechts de beslissingen der Staten welke zij zelven aangenomen hadden, als
geldig te erkennen. Het meerderheidsstelsel, die onmisbare voorwaarde voor de
goede werking van elke beraadslagende vergadering, kreeg aldus ingang in het
politiek leven van het prinsdom, evenals in dat der Nederlanden, juist bij de
verdwijning van het stedelijk exclusivisme. Het onheil der ‘cité’ bevoordeelde zoowel
den prins als de Staten.
De Staatsregeling van het land van Luik, na 1684, bepaalt zich niet tot de
tweevoudige macht van den prins, eenerzijds, en van de Staten, anderzijds. Het
Sint-Lambrechts-kapittel behield in dezelve nog lang een zeer bijzondere plaats, die
slechts te verklaren is door den tevens geestelijken en wereldlijken aard van de
vorstelijke waardigheid. Het kapittel, dat de bisschoppen koos, trachtte er sinds lang
naar, samen met hen te regeeren. Hun monarchale politiek had altijd de tegenkanting
van het kapittel ontmoet en het had, in menige omstandigheid, gemeene zaak met de
‘cité’ gemaakt. Maximiliaan-Hendrik ontzag dit machtig gild, dat door zijn
grondeigendommen, zijn invloed bij het Roomsche hof en zijn geestelijke privileges,
een te duchten tegenstrever was. Hij kondigde het reglement van 1684 slechts af,
nadat hij zich met hetzelve verstaan had. Om het kapittel op zijn hand te krijgen,
beloofde hij het, den 24n November, voortaan niets meer te zullen uitvaardigen,
zonder zijn toestemming. De plaats, opengebleven in de Luiksche Staatsregeling
door de vermindering der gemeentelijke macht, werd van toen af ingenomen door
de stijgende macht van het kapittel. Nieuwe twisten waren van toen af in 't verschiet.

III
Als Maximiliaan-Hendrik terug in den dienst van Lodewijk XIV getreden was, wist
iedereen wat de Luiksche onzijdigheid beteekende. Terwijl de meeste zijner
Duitscheburen tegen Frankrijk het verbond van Augsburg sloten, stelde hij zijn
prinsdommen Luik en Keulen open voor den koning, en liet hem, bij geval van oorlog,
zijn troepen en
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zijn vestingen benuttigen. Hij was nog slechts Rijksvorst bij naam en, zich verlatende
op de raadgevingen van Willem van Fürstenberg, dien Lodewijk XIV in 1682 tot
bisschop van Straatsburg had doen benoemen, liet hij zich zijn houding voorschrijven
door dien beschermeling van Frankrijk.
Zijn zwakke gezondheidstoestand verklaart zeker die lusteloosheid. Doch deze
liet ook voorzien, dat zijn opvolging weldra zou openvallen, en dat maakte èn Weenen
èn Versailles bezorgd. De stijgende spanning der betrekkingen tusschen het Duitsche
Rijk en Frankrijk verplichtte beiden het lot na te gaan van in een naasten oorlog zoo
belangrijke stellingen als Keulen en Luik. Men was er niet onkundig van, dat Lodewijk
XIV de kapittels der beide mijtersteden bewerkte, om als coadjutor cum jure
successionis zijn trouwen Fürstenberg te doen verkiezen. Doch Leopold I had er al
te veel belang bij, een vriend van Frankrijk te beletten over de Rijn en
Maasovergangen te beschikken, dan dat hij zich niet tegen die kuiperijen verzette.
De paus, door de aanzoeken der beide partijen lastig gevallen, zocht tijd te winnen.
Toch kon hij de kanunniken van Keulen niet overreden, zich niet door Frankrijk te
laten overhalen; den 7n Januari 1688 werd Fürstenberg tot coadjutor benoemd. Door
al die kuiperijen gekweld, stierf Maximiliaan-Hendrik den 3n Juni daaraanvolgende,
en de strijd herbegon met nieuwe hevigheid. Zooals te verwachten was, stelde het
huis Beieren, dat het aartsbisdom Keulen en het bisdom Luik sinds lang als een
familieleen beschouwde, dadelijk zijn candidatuur. Tot groote woede van Lodewijk
XIV, slaagde de keizer er in, met de hulp des pausen, Josef-Clemens van Beieren op
den zetel van Keulen te krijgen (20 September 1688).
Daarentegen leed hij schipbreuk te Luik. Het kapittel van Sint- Lambrechts was
vast besloten, partij te trekken uit de in 1684 gedane beloften. Het wist wel, dat dit
niet mogelijk zou zijn onder een machtigen vorst. Het had dadelijk na den dood van
Maximiliaan de regeering in handen genomen en, voor de eerste maal, had men het
de vacature zien inroepen om als souverein op te treden, munt te slaan en edicten af
te kondigen. Vergeefs zond Lodewijk XIV baron van Asfeld naar hetzelve om ‘zijn
welbeminden neef, den kardinaal van Fürstenberg’
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nadrukkelijk aan te bevelen(1); even vruchteloos liet Josef-Clemens zich bij hetzelve
ondersteunen door zijn broeder, Maximiliaan-Emanuel, landvoogd der Nederlanden,
en zond de keizer naar hetzelve den baron van Eek om òf den Beier òf den paltsgraaf
van Neuburg te doen verkiezen; niets baatte: noch beden noch geschenken; de
kanunniken waren vast besloten slechts een prins aan te nemen, die zich tegen hun
aanspraken niet verzetten kon. Hun keus viel op hun grootdeken, Jan-Lodewijk van
Elderen, die den 17n Augustus 1688 verkozen werd.
Voor de eerste maal sedert den dood van Gerard van Groesbeek, in 1580, onderbrak
die verkiezing de oude vereeniging van de prinsdommen Luik en Keulen onder een
jongeren zoon van het huis van Beieren. Evenals in de middeleeuwen, kwam het
land weer in het bezit zijner territoriale persoonlijkheid. Het optreden van het kapittel
scheen hetzelve het middel te hebben, teruggegeven, zelf over zijn lotsbestemmingen
te beschikken. Men vleide zich in de toekomst te zullen ontsnappen aan de rampen,
die berokkend werden door de persoonlijke politiek van vorsten, welke vreemd aan
het land waren en het aan hun doeleinden offerden. Daar Jan-Lodewijk van Elderen
aan niemand iets verschuldigd was, zou men ongetwijfeld de wedergeboorte zien
van onafhankelijkheid en zelfstandigheid, waarvan de herinnering in het geheugen
bleef als die van een gulden tijdvak.
De gemeentegeest was zoo volkomen uitgedoofd, dat de ‘cité’ niet de minste
poging beproefde, om haar vrijdommen te hernemen. Daarentegen droeg het kapittel
er zorg voor, den bisschop op 30 December 1688, een overeenkomst te laten bezweren,
waardoor het feitelijk aan de regeering deel nam. Jan-Lodewijk beloofde altijd te
Luik te zullen verblijven, samen met het kapittel al de belangen des lands te
behandelen, bij hetzelve den eed te laten afleggen door de leden van den Privaten
Raad en van de Rekenkamer, welke hij zich bovendien verbond grootendeels te
zullen nemen onder de kanunniken der kathedraal, ten einde, zelfs in wereldlijke
processen, de rechtsmacht van den Officiaal van Sint-Lambrechts onge-

(1) J. Daris: Histoire du diocèse et de la principauté de Liége pendant le XVIIe siècle, deel II,
blz. 215.
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schonden te bewaren. Op behendige wijze kon het kapittel de Staten voor zijn zaak
winnen, door den prins te laten verklaren, dat hij zonder hun toestemming geen deel
aan een oorlog zou nemen(1).
Dat punt, het voornaamste voor de Luikenaars, was het kenmerk van een nieuwen
terugkeer tot de politiek van onzijdigheid, die de laatste bisschoppen zoo volkomen
verlaten hadden. Ongelukkiglijk brak de oorlog uit tusschen het Duitsche Rijk en
Frankrijk (24 September 1688), en reeds hadden de troepen van Lodewijk XIV Hoei
en Ciney bemachtigd. Hoe zou het land, dat deel uitmaakte van het Duitsche Rijk,
zich overigens onzijdig kunnen verklaren in een conflict, waarin dat Rijk rechtstreeks
betrokken was? Het beproefde zulks nochtans. Den 9n Januari 1689 werd een verdrag
gesloten, bij hetwelk Lodewijk XIV, mits een jaarlijksche belasting van 150.000
pond en de slooping van het fort van Hoei en van de door Maximiliaan herbouwde
citadel, zich verbond de Luiksche onzijdigheid te zullen eerbiedigen, zoolang deze
door zijn vijanden zou geëerbiedigd worden.
Om te meenen, dat een aldus gewaarborgde onzijdigheid door de oorlogvoerenden
zou aanvaard worden, moest men naïefweg veronderstellen, dat zij dezelfde
bezorgdheid voor de rust van het prinsdom koesterden, als de Luikenaars zelven.
Reeds op 11 December 1688 had de keizer verklaard, dat het alle leden van het
Duitsche Rijk verboden was, onzijdig te blijven(2), en, zoo men gemeend had over
dit van verre gedane verbod te mogen heenstappen, verdween alle hoop om buiten
den strijd te blijven, toen Spanje en de Vereenigde Provinciën, hunnerzijds, Frankrijk
den oorlog hadden verklaard. De banden, welke het prinsdom aan het Rijk hechtten,
waren wel los, maar toch bestonden zij. De Staten, aangemaand zich te uiten,
verklaarden den 7n April 1689, dat ‘zij zouden gehoorzamen aan de aanschrijving
van Zijn Keizerlijke Majesteit’(3). Twee dagen later nam de bisschop openlijk partij
tegen Frankrijk en sloot hij een militaire overeenkomst met den graaf van Flodorf,
stadhouder van Maastricht voor de

(1) St. Bormans: Recueil des ordonnances, loc. cit., blz. 129.
(2) Ibid., blz. 128.
(3) J. Daris: loc. cit., blz. 223.
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Generale Staten. Vervolgens moest hij belastingen vragen, een Luiksch regiment
lichten, de vestingen doen bezetten, de verdedigingswerken der citadel versterken.
De hoop, welke de verkiezing van Jan-Lodewijk van Elderen had verwekt,
veranderde dus in de bitterste teleurstelling. Niet alleen was de onzijdigheid niet
beter hersteld geworden onder dien nationalen vorst dan onder zijn Beiersche
voorgangers, doch het land zag zich, door een bittere spotternij van het noodlot,
gedwongen die zelf te schenden; het had zelfs de vertroosting niet tegen den oorlog
te protesteeren, vermits het er zelf deel aan nam. Het had gemeend, dat, daar de
nieuwe prins bij niemand argwaan opwekte, hij door een ieder zou ontzien worden,
en het werd gewaar, dat zijn zwakheid slechts voor gevolg had gehad hem te
onderwerpen aan de partij voor welke hij genoopt geweest was zich te uiten. Sedert
1689 staat Luik dan ook streng onder het gezag der bondgenooten. De prins van
Waldeck beveelt er als meester; het kapittel wordt nooit meer geraadpleegd; een
zijner leden, de kanunnik van Bocholt, beschuldigd van met de Franschen te heulen,
wordt gevankelijk naar Maastricht gevoerd. Het kleine Luiksche leger wordt gesteld
onder de bevelen van een Spaanschen generaal, den graaf van T'Serclaes. Van Elderen
is nog slechts een werktuig in de handen van den Oorlogsraad der bondgenooten.
En, tot overmaat van ramp, loopt de oorlog waaraan het land gedwongen deelneemt,
op tegenslagen uit. De keizerlijken en Hollanders vermogen niet de Fransche troepen,
over de grenzen te drijven. Den 1n Juni 1691, nadert de maarschalk van Boufflers
zelfs de hoofdstad, die hij vijf dagen lang van de hoogten van de Chartreuse beschiet.
Als hij voor den prins van Lippe achteruit trekt, zijn 1500 huizen door de bommen
vernield, verbrand of beschadigd(1). De veldtocht van 1692 was minder rampspoedig.
Doch in 1693 maakt de maarschalk van Luxemburg zich meester van Hoei; vervolgens
behaalt hij, in het opnieuw door de legers verheerde Haspengouw, de bloedige
zegepraal van Neerwinden.
Jan- Lodewijk van Elderen stierf kort daarop, den 1n Februari 1694. De verzen,
die op zijn grafstede gebeiteld worden,

(1) Th. Gobert: Histoire des rues de Liége, deel I, blz. 240.
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zijn als het ware een zucht van gelatenheid in het noodlot dat hem, zijns ondanks, in
het getwist zijner machtige naburen gemengd had:
Armis Gallorum vir quamvis pacis amator
Restitit invictis, coelesti numine fultus.

De mijter, dien hij in vollen oorlog naliet, werd terstond door de oorlogvoerenden
vinnig betwist. Er kon geen sprake van wezen, de kanunniken daarover vrijelijk te
laten beschikken. Onder de drukking van Europa, zouden nu weer de knoeierijen en
schrikaanjagingen beginnen, die het kapittel in de XIIe eeuw zoo dikwijls gekend
had van wege de graven van Henegouw en de hertogen van Brabant(1). Terwijl
Frankrijk de candidatuur aanbeval van den kardinaal van Bouillon, Theodoor-Emanuel
van La Tour d'Auvergne, ijverden de keizer, de Generale Staten en de nieuwe
landvoogd der Nederlanden, Maximiliaan van Beieren, eenparig voor den broeder
dezes laatsten, Josef-Clemens, keurvorst van Keulen.
Na de korte tusschenpoos van Elderen's regeering, richtte het Beiersche huis weer
zijn blikken naar Luik. Het had alle kans tot slagen. Ongetwijfeld bestond in de ‘cité’
een Franschgezinde partij, wier politiek gerechtvaardigd scheen door de rampen
waarin het bondgenootschap het land gesleurd had; ongetwijfeld ook gaven de
kanunniken ongaarne hun stem aan een Beier, die, al te machtig om hen te ontzien,
met hun aanspraken geen rekening zou houden. Doch hoe zouden zij ontsnappen aan
den invloed der bondgenooten, wier troepen Luik bezetten en wier agenten hen met
beloften en bedreigingen bestookten? Daar de kardinaal van Bouillon geen reispas
kon bekomen, was hij verplicht zijn zaak schriftelijk te bepleiten. In de voorwaarden
waarin de verkiezing zou gebeuren, zou zij klaarblijkelijk onregelmatig zijn. Van de
vier-enveertig in het kapittel aanwezige kiezers, trokken een-en-twintig zich terug
(20 April), en lieten de drie-en-twintig overigen stemmen voor Josef-Clemens. 's
Anderen daags uitten de opposanten, gezien de onmogelijkheid omtrent den naam
van den kardinaal overeen te komen, zich voor een derden candidaat, Antonius-Ulrik
van Neuburg, grootmeester van de

(1) Geschiedenis van België, deel I, tweede druk, blz. 215.
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Duitsche Orde, bisschop van Worms en coadjutor van Mainz, dien de keizer niet
ongenegen was. Die drie candidaten deden beroep op Rome. Antonius' schielijke
dood maakte de beslissing des pausen gemakkelijker. Den 18n September erkende
hij Josef-Clemens als bisschop(1).
Dit was een zegepraal voor de bondgenooten, doch vooral voor het Beiersch huis,
wiens hoofd, in de Nederlanden gevestigd, zijn invloed uitstrekte van den Rijn tot
de zee, daar zijn broeder, de keurvorst van Keulen, zijn buurman op de Maas was.
Maximiliaan-Emanuel bezat, inderdaad, in Josef-Clemens een medewerker die zijn
dynastische eerzucht gansch toegedaan was. Deze verbond zich des te inniger met
zijn ouderen broeder, daar hij hem in zeden en neigingen geleek; als hij gansch den
Franschen smaak en de Fransche opvoeding genegen, als hij ondernemend,
oppervlakkig, wereldsch en voorkomend, bezat die drie-en-twintigjarige prins, ‘blond
met een dikke pruik, afschuwelijk leelijk, met een bochel en een dikken buik, doch
gansch niet verlegen om zijn persoon noch om zijn redevoeringen’(2), geenszins het
karakter en het uiterlijke van een prelaat. Hij had minnaressen, had bastaards, en
moest tot in 1707 wachten om het priesterschap te bekomen. 't Is dus niet te
verwonderen, dat hij zijn nieuwe diocese bestuurde zooals hij een wereldlijk prinsdom
bestuurd had, zonder zich in het minste om de voorrechten van het kapittel te
bekreunen. Hij beijverde zich, zijn gezag te doen eerbiedigen en, in zijn betrekkingen
met zijn onderdanen, het absolutisme van Lodewijk XIV na te apen, evenals hij dezes
pruik naaapte.
Het kapittel had zich aan dien terugkeer van de monarchale regeering verwacht.
Om zijn toestand te vrijwaren, had het zorg gehad, den bisschop, op 25 October 1694,
een lange capitulatie te laten zweren(3). Daarin verbond Josef-Clemens zich, onder
meer, ten minste zes maanden per jaar te Luik te

(1) G.-F. Preuss: Kurfürst Joseph Klemens von Köln. Forschungen zur Geschichte Bayerns, deel
XI [1904], blz. 237 en volg.
(2) Saint-Simon: Mémoires, deel III, blz. 327. Cf. ibid., deel V, blz. 383, het buitengewoon
verhaal van de Aprilgrap die hij, in 1709, aan het Fransche hof maakte.
(3) St. Bormans: Recueil des ordonnances, 3o reeks, deel I, blz. 215.
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verblijven, zich met al zijn krachten te verzetten tegen het geweld dat den kanunniken
van Sint-Lambrechts mocht aangedaan worden, onder dezelven het grootste aantal
der leden van zijn Privaten Raad te nemen, zonder hun placet de afkondiging niet te
dulden van pauselijke bullen of keizerlijke mandementen, ten slotte, geen verdrag
te sluiten of geen oorlog te verklaren dan mits de toestemming van het kapittel en
van de Staten. Doch hoe zou een der eerste vorsten van Duitschland zich laten
knevelen als een Jan-Lodewijk van Elderen? Josef-Clemens wist zeer goed, dat het
kapittel hem slechts aangesteld had onder den drang der bondgenooten, en hij was
vast besloten over hun wenschen heen te stappen. Keurvorst, hertog in Beieren, hoofd
der diocesen Keulen en Freisingen, coadjutor van Regensburg en van Hildesheim,
beschouwde hij als een ondraaglijke aanmatiging het inzicht, hem te Luik te willen
verlagen tot de vernederende rol van een onmondigen prelaat.
Reeds in 1695, ontstaat een scherpe twist tusschen hem en het kapittel, dat, in zijn
afwezigheid, het bestuur des lands in handen genomen had. Van Munchen uit, roept
Josef-Clemens het tot de orde terug, zich verwonderend over een houding die ‘zoo
schadelijk is voor zijn souvereiniteit’. Dat woord ‘souvereiniteit’ verwekt een rumoer,
want ‘het wordt door de prinsen van Luik niet gebruikt’(1). Om de gemoederen te
stillen, wijt de bisschop dat woord aan een verstrooidheid van zijn schrijver, doch
hij trekt het niet in, en de toestand wordt zoo hachelijk, dat de keizer, ontrust over
een geschil, waaruit de aanhangers van Frankrijk dadelijk partij trekken, aan de
kanunniken laat schrijven, dat ‘alles moet vermeden worden wat den prins aanleiding
kan geven tot klagen, dat men niets mag doen wat hij meent tegen zijn rechten te
wezen,’ en vooral ‘dat men niet op vreemde hulp of bijstand mag vertrouwen’(2).
Gelukkig zijn de Fransche legers buiten het bereik der misnoegden. In 1694 hebben
de hondgenooten ze verjaagd uit

(1) St. Bormans: Recueil des ordonnances, 3e reeks, deel II, blz. 96.
(2) J. Daris: Histoire du diocèse et de la principauté de Liége pendant le XVIIe siècle, deel II,
blz. 253.
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Hoei, de laatste plaats die zij in de omstreken van luik bezetten, en sedert dan oorlogen
zij in Vlaanderen. Alleen Dinant en Thuin blijven, tot de verdragen van Rijswijk
(1697), in het bezit van Lodewijk XIV. De vrede bracht den Luikenaars overigens
slechts een ontgoocheling. Niettegenstaande het aandringen van het kapittel en van
den bisschop(1), werd Bouillon niet teruggegeven aan het prinsdom. Het kreeg enkel
Dinant terug, wiens vestingen door de Franschen opgeblazen werden vóór hun vertrek.
Het volgend jaar hadden zijn afgevaardigden ter Bijeenkomst voor de grensbepaling
even weinig geluk. Bij de verdeeling der tusschen Frankrijk en Spanje betwiste
grondgebieden (3 December 1699), werd geenerlei rekening gehouden met hun
eischen betreffende Agimont, Givet en Charlemont, die Lodewijk XIV toegewezen
werden.
Tijdens de weinige jaren rust welke men genoot tot den Spaanschen
succesie-oorlog, werden de rechten van den prins natuurlijk opnieuw besproken.
Daar de vrede gesloten was, verhaastten de Staten zich het Luiksch leger af te danken.
Josef-Clemens beschuldigde hen dadelijk, in zijn gezag in te grijpen. Zij hadden,
zegde hij hun, slechts het recht hem vermaningen te doen voor het welzijn van het
land, waarvan hij het hoofd was en zij de leden vertegenwoordigden(2). Zij
antwoordden met hem te wijzen op de vrijheden en privileges, die het vorstelijk
gezag beperkten en op hun recht op bevestiging van beraadslagingen en besluiten.
Daar zij over de lichting van het leger gestemd hadden, waren zij ook bevoegd om
het af te danken. Tusschen de tegenstrijdige bevestigingen van den prins die in de
Staten slechts een raadgevend college zag, en die der Staten die het recht eischten,
wetten te maken, uitte zich aldus zeer duidelijk een grondwettelijk conflict in den
aard van dat, welk eenige jaren te voren, in Engeland, Kroon en Parlement tegen
elkander in 't harnas had gejaagd. Daar geen van beide tegenstrevers toegaf, kwam
men tot geenerlei oplossing. Dank zij de bemoeiing van Maximiliaan-Emanuel,
duldden de Staten nochtans het behoud van een korps van duizend voetknechten. Zij
eindigden zelfs, om den

(1) Dumont: Corps diplomatique, VIIe boekd., 2e deel, blz. 433.
(2) J. Daris: loc. cit., blz. 261.
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prins voldoening te geven, met in hun boeken te schrijven, dat het ‘reces’ omtrent
de afdanking der troepen niet door Zijn Hoogheid goedgekeurd was, loutere
uitwendige toegeving, welke hun aanspraak, het lichten van een leger aan hun goed
keuring te onderwerpen, ongeschonden liet.
Weer ging de Spaansche successie-oorlog aan het geluk der wapenen die
staatkundige betwistingen onderwerpen, welke de vrede in het woelige bisdom steeds
voor den dag bracht. Evenals zijn broeder Maximiliaan-Emanuel, wierp Josef-Clemens
zich, tot groote ergernis van het Duitsche Rijk, in het bondgenootschap met Lodewijk
XIV. Nog levendiger was de ontroering, welke het op 15 Februari 1701 tusschen
den koning en den bisschop gesloten verdrag te Luik verwekte(1). Gansch onverschillig
tegenover het Duitsche Rijk, waren de Luikenaars echter verontwaardigd, omdat hun
prins, eens te meer, geen rekening hield met hun onzijdigheid en omdat het land weer
de rampen van den oorlog zou onderstaan. Het kapittel wierp zich aanstonds op als
de tolk der openbare meening. Het eischte, dat onderhandelingen aangeknoopt werden
met Frankrijk, Spanje en Holland, en de prins die wist dat deze niet konden gelukken,
liet dezelve beginnen. Evenals altijd, was het een diplomatisch komediespel. Lodewijk
XIV verklaarde, dat hij bereid was 's lands onzijdigheid te eerbiedigen, zoo zijn
vijanden dit ook deden. Doch het spreekt van zelf, dat dezen den prins, bondgenoot
van Frankrijk, niet konden scheiden van zijn onderdanen, die halsstarrig onzijdig
wilden blijven. Josef-Clemens maakte er kort spel mee. Den 22n November opende
hij de citadel voor een Fransch garni zoen. En om het kapittel schrik aan te jagen,
liet de bevelhebber van het bezettingskorps eenige kanunniken aanhouden. Daar de
Staten weigerden de belasting aan te nemen, werd hun zittijd gesloten verklaard (10
Maart 1702).
De prins zou overigens geen nieuwe gewelddaden meer plegen. Reeds op 9 Januari
had de keizer zijn onderdanen van den eed van getrouwheid ontslagen, en in de
maand October verschenen Marlborough en Coehoorn voóŕ Luik; zij beschoten de
citadel en namen die stormenderhand in, terwijl de prins

(1) Legrelle: La diplomatie française, etc., deel IV, blz. 388
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naar Frankrijk vluchtte (23 October). Hij zou zijn hoofdstad slechts in 1715 terugzien.
Want, zoo gedurende de veldtochten. van 1703 tot 1705, de Franschen en de
bondgenooten op de Maas vochten, met afwisseling van geluk en tegenspoed, de
stad Hoei beurtelings nemend en verliezend, zoo in Juni 1705 Villeroy en
Maximiliaan-Emanuel voor korten tijd Luik binnendrongen, stelde de zegepraal van
Ramillies (23 Mei 1706) het prinsdom voorgoed vrij van nieuwe ondernemingen
van wege Lodewijk XIV.
Evenals zijn broeder, schikte Josef-Clemens zich in zijn lot; hij aanvaardde de
Fransche gastvrijheid tot betere tijden kwamen, terwijl de keizer het prinsdom liet
besturen door den graaf van Sinzendorff(1). Feitelijk waren het de Vereenigde
Provinciën die, hier als in de Nederlanden, het meest baat vonden in de zegepralen
van het bondgenootschap. Zij legden garnizoenen te Luik en te Hoei, en het was haar
schuld niet, zoo beide plaatsen niet met hun ‘barrière’ vereenigd werden. Lodewijk
XIV had zich verbonden, de instemming van den bisschop met dat ontwerp te
bekomen. Doch de weigering des keizers belette dit. De vrede van Rastadt gaf zonder
voorbehoud het prinsdom terug aan Josef-Clemens, zooals het vóór den oorlog was.
Doch eerst aanvang 1718 verlieten de Hollanders de beide bezette vestingen(2). Bij
hun vertrek, lieten zij de wallen springen en deze zouden vóór het einde van het Oude
Stelsel niet weder opgericht worden.
Met Josef-Clemens terugkeer te Luik werden de losse banden, die het land van
Luik aan het Duitsche Rijk hechtten, nauwer aangehaald. Na lange onderhandelingen
eindigden de Staten met te erkennen, dat zij tot den kreits van Westfalen behoorden
en met een deelneming van 826 gulden te aanvaarden in de ‘Roomsche maandgelden’,
welke deze betaalde. Een verklaring van den bisschop maakte voorbehouding ten
opzichte van de privileges van het land en bepaalde dat, in geval van oorlog tusschen
het Duitsche Rijk en een vreemde mogendheid, de bestuurders van den kreits den
keizer zouden bidden het prinsdom, gezien dezes ligging, toe te laten onzij-

(1) Bouille: Histoire de Liége, deel III, blz. 514.
(2) Hoei op 14 Januari, en Luik op 4 April.
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dig te blijven of belastingen aan den vijand te betalen(1). Dat was alles wat overbleef
van de eeuwigdurende onzijdigheid, waarop de Luikenaars zoo lang aanspraak
gemaakt hadden en die, feitelijk, gelijkstond met de ontkenning van de keizerlijk
opperleenheerschappij over hun grondgebied.
Dus, op het oogenblik zelf, dat de keizer, als vertegenwoordiger van het huis
Habsburg, in het bezit der Nederlanden kwam, werd het gezag van het Duitsche Rijk
over het land van Luik hersteld. Evenals ten tijde van Karel V, kon men meenen, dat
de eenheid van souverein de beide deel en van België tot elkander zou brengen. Het
zou echter gansch anders uitvallen.

(1) Bouille: op. cit., deel III, blz. 550.
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Derde boek
Het Oostenrijksch stelsel
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[Inleiding]
De overdracht der katholieke Nederlanden aan Oostenrijk door de verdragen van
Utrecht en van Rastadt was veel meer het gevolg van de toenmalige omstandigheden
dan van een rijp bestudeerd politiek plan. Vermits, onder den druk der
zeemogendheden, besloten was, een ‘barrière’ tegen Frankrijk op te werpen, hadde
het natuurlijk geschenen, dat zij die zelven bewaakten en bekostigden. Doch, door
de aanspraken van Karel VI op de Spaansche erflating te erkennen, hadden Engeland
en de Vereenigde Provinciën zich zelven ontzegd, daarover te beschikken. Om de
nabuurschap des keizers te ontwijken, stelde Lodewijk XIV, het ontwerp van Richelieu
hervattend, hun vruchteloos voor, België tot een onafhankelijken Staat in te richten,
hetzij onder een keurvorst van Beieren, hetzij onder den hertog van Lotharingen. Hij
opperde zelfs het in een nog verre toekomst te verwezenlijken denkbeeld, de
onzijdigheid des lands te erkennen(1). Hij boezemde echter al te veel wantrouwen in,
dan dat men naar hem luistserde. Bij gebrek aan beters, koos men dus het plan, dat
tevens rekening hield èn met de dynastische aanspraken van het huis Habsburg, door
hetzelve de Nederlanden te geven, èn met de belangen van Holland, door hetzelve
het recht toe te kennen, daar garnizoenen te houden.
Oostenrijk had slechts met tegenzin toegestemd in een uitweg, die zulk een
vernederende beperking aan zijn souvereiniteit stelde. Overigens, hechtte het maar
waarde aan het bezit der Nederlanden uit eerzucht. Het had geenerlei behoefte aan
die verre aanhoorigbeid, die, van het gros zijner grondgebieden gescheiden, moeilijk
om verdedigen was en gevaar opleverde, uit hoofde van den toestand, dien, zij op
het gevoelig punt van westelijk Europa innam. Het kon, wel is waar, de deelneming
van het Duitsche Rijk voor haar behoud bekomen. Werkelijk bleven de Belgische
provinciën

(1) R. Dollot; Les origines de la neutralité de la Belgique, blz 346.
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den kreits van Bourgondië uitmaken, en de gelegenheid bood zich aan, dezelve in
het Corpus Germanicus terug te brengen en dit laatste uit te breiden tot aan de
Noordzee. Doch alle ideaal van Germanische uitbreiding was de Oostenrijksche
politiek al te zeer vreemd, en de Duitsche vorsten waren al te zeer verdeeld door hun
ijverzucht en door het particularisme hunner neigingen, dan dat zulk ontwerp toen
kon oprijzen. Terwijl de keizer, in 1716, het land van Luik, dat niet tot zijn huis
behoorde, in den kreits van Westfalen terug bracht, wachtte hij zich wel, te reppen
van de keizerlijke opperleenheerschappij over de Nederlanden, die hem wèl
toebehoorden. Dezelve was onder zijn regeering wat zij onder de Spaansche regeering
geweest was: zij stierf langzamerhand weg. Een belasting van 1789 Brabantsche
gulden, 12 stuivers, die tot het einde der XVIIIe eeuw tamelijk onregelmatig betaald
werd, de tusschenpoozende aanstelling van een bijzitter voor den kreits van
Bourgondië bij het Kamergerecht, dat was alles wat daarvan voortaan overbleef. In
1780 kon de Private Raad van Brussel verklaren, dat België geen deel uitmaakte van
het Duitsche Rijk. En in het Rijk zelf dacht men er niet anders over. De provinciën
kregen van hetzelve geenerlei hulp bij den Franschen inval van 1744, en Frederik II
bevestigde, in 1745, dat de Nederlanden niet tot het Corpus Germanicus behoorden.
Terecht kon Moser, rond denzelfden tijd, in zijn Deutsches Staatsrecht de meening
uiten, dat de zaak heel duister was en werkelijk van den wil des keizers afhing(1).
Daaromtrent kon echter geen twijfel bestaan. Van de regeering van Earel VI af, werd
België - bij de ‘erfstaten’ van het Oostenrijksche huis vereenigd - door de keizers
zorglijk buiten den invloed van het Duitsche Rijk gehouden.
Zoo zij het zich uitsluitend voorhielden, was het overigens slechts met het doel
een betere gelegenheid te vinden om het te ruilen tegen een meer geschikte, wil
zeggen voordeeliger bezitting. Gedurende de vijf-en-tachtig jaar dat België hun
toebehoorde, zagen zij steeds naar het beste middel uit, om zich daarvan te ontmaken.
Het hing van hen niet af, zoo

(1) E. de Borchgraeve: Histoire des rapports de droit public, etc., blz. 353 en volg.
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het niet werd gemangeld tegen een hertogdom in Italië of tegen Beieren, en, tot den
dag dat het hun door de Fransche Republiek ontrukt werd, behielden zij het enkel,
omdat zij daarvoor niet genoeg konden krijgen.
Zoo zij het land weinig genegenheid betuigden, was hetzelve zijnerzijds gansch
onverschillig jegens hen. Het Spaansche huis, erfgenaam der hertogen van Bourgondië
en natuurlijke vorst der provinciën, was populair geweest; het Oostenrijksche huis,
om Europa's belangen den lande opgedrongen, was het nooit. Men late zich niet
misleiden door de herinnering aan Maria-Theresia welke, tot op onze dagen, bij het
volk voortleeft. Alleen de omstandigheden, welke van haar regeering een tijdperk
van economische verheffing maakten, het aanzien dat zij als vrouw genoot en dat zij
behendig wist aan te wenden, haar schoonheid en haar ongelukken, en vooral de
genegenheid, verworven door Karel van Lotharingen, haar vertegenwoordiger te
Brussel, kwamen de keizerin ten goede. De bestendige afwezigheid der vorsten,
waaraan men zich onder het Spaansch stelsel gewend had, bleef onder het
Oostenrijksch stelsel voortduren, een haastig, niet-officieel bezoek van Josef II, in
1786, daargelaten. In stede van een infante of een infant, huisde, een aartshertogin
in het Paleis, te Brussel. Het Spaansch hof maakte laats voor een Duitsch hof, - en
dat was alles.
Overigens verdween dit hof, zonder meer sporen na te laten dan het Spaansche
hof. Oostenrijk heeft de Nederlanden nog minder verduitscht, dan Spanje ze
verspaanscht had. En dat is zeer begrijpelijk. Oostenrijk, een bonte vereeniging van
onderscheiden en onderling vijandige nationaliteiten, bezat, inderdaad, geen eigen
beschaving. Het was slechts een Staat of beter een regeering; het vergenoegde zich
met het bestuur van het mengelmoes van volkeren, welke de wissel valligheden der
Europeesche politiek onder den schepter van het huis Habsburg schaarden, en was
volkomen onverschillig jegens de natiën,-over welke het regeerde. Toen België op
zijn beurt in dat onsamenhangend rijk geraakt was, had het met diens hoofd slechts
bestuurlijke betrekkingen. De keizer vroeg het anders niets dan leeningen en
belastingen. Doch daar een gezond geldwezen onmogelijk is zonder een

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

172
goede staatsinrichting, beijverde hij zich reeds vroeg dezelve te verbeteren. Het dient
erkend, dat, dienaangaande, Weenen veel bedrijviger was dan Madrid, en dat de
onbestendige of machtelooze inspanningen van een Grana of een Gastañaga des te
beter het beleid en de behendigheid doen uitko men van een Neny, van een Cobenzl
of van een Botta Adorno Zij hebben onbetwistbaar veel gedaan om België uit het
verval waarin het in 1717 gestort was, te verheffen tot den voorspoed, dien het
ongeveer een halve eeuw later terug verworven heeft.
Hoe heilzaam hun tusschenkomst echter ook was, toch mag men dezelve geen
vorderingen aanrekenen, welke veeleer het gevolg zijn van de omstandigheden en
van 's lands initiatief. Hoe nadeeliger de politieke aangelegenheden het Spaansche
stelsel waren, des te meer bevorderden deze het Oostenrijksche stelsel. Van de
troonsbestijging van Philips III tot den dood van Karel II, had de oorlog de
Nederlanden met zooveel standvastigheid verwoest, als de vrede dezelve, van Karel
VI tot Josef II, beschermde. De Fransche inval van 1744 tot 1748 niet medegerekend,
was de regeering der keizers voor hen een lange rust. Het verbond van Frankrijk met
Oostenrijk in 1756 schonk hun zelfs een veiligheid, welke zij sedert de
minderjarigheid van Karel V niet gekend hadden. Gerust over de toekomst, zet het
volk zich nu aan den arbeid met al den ijver zijner aangeboren bedrijvigheid. In
senkele jaren, zijn al de geleden kwalen vergeten; de landbouw ontwikkelt zich, de
handel en de nijverheid herleven. Voorzeker nam de regeering van Weenen deel aan
een wedergeboorte, waarvan zij zelve de heilzame gevolgen waardeerde, doch hoe
zeer zij die hielp en aanmoedigde, blijft zij hoofdzakelijk het werk der bevolking.
De wegen, de vaarten, allerhande openbare werken, die zich sedert de regeering van
Maria-Theresia vermenigvuldigden en die heden ten dage nog de eerste grondslagen
van. België's economische toerusting uitmaken, getuigen vooral van den goeden wil
en den ondernemingsgeest der povinciale Staten.
Nu het land verlost was van de lange ellende, waarin het sedert het midden der
XVIIe gedompeld was, kwam het spoedig tot bezinning. De vrede van Rastadt had
Oostenrijk
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gedwongen zijn zelfstandigheid te eerbiedigen, en naarmate de natie haar levenskracht
terugkreeg, werd die zelfstandigheid kostbaarder, en zorglijker bewaard. Juist toen,
op het einde van Maria-Theresia's regeering, het verlicht en centraliseerend despotisme
van het Weensssche hof zijn strekkingen tot België wil uitbreiden, begint dit laatste
zijn onafhankelijkheid te eischen. En tengevolge van de overhaastige en onbehendige
maatregelen van Josef II, staat het op tegen den Oostenrijkschen Staat, evenals het
in de XVIe eeuw opstond tegen den Spaanschen Staat.
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Hoofdstuk I
De vestiging van het stelsel
I
Niets was minder bemoedigend, dan de aanvang der regeering van Karel VI in de
Nederlanden. De aanneming van het Barrière-tractaat vernielde de sedert zoo lang
gekoesterde hoop, dank zij het Oostenrijksche huis, aan de Hollandsche verdrukking
te zullen ontsnappen. De natie dacht het slachtoffer eener schurkenstreek te zijn, toen
zij vernam dat haar nieuwe vorst, in stede van haar vrijmaking mede te brengen,
toestemde in de bezetting van haar vestingen, in den afstand van Noord-Vlaanderen,
en haar, in weerwil van de privileges, belastte met de betaling van de toelagen, noodig
tot het onderhoud, op haar grondgebied, van de vreemde troepen. De gemoederen
waren zoo zeer opgewonden, dat een onwenteling nakend scheen. De geestelijken
jammerden over de gevaren, welke de aanwezigheid van een kettersch leger den
godsdienst zou berokkenen, de kooplieden over de aanstaande vernietiging van ‘het
rampzalig overblijfsel van den handel’(1). Zoo enkelen den keizer aanspoorden, het
Hollandsch juk af te schudden en naar de wapens te grijpen(2), verborgen de meeste
Belgen den wrevel en de verachting niet, welke zij voor hem koesterden. In de barges
en diligences, in de herbergen en in de vergaderingen, spraken zoo gemeene als
voorname lieden, ambtenaars en magistraten over Zijn Koninklijke en Kei-

(1) Gachard: Histoire de la Belgique au commencement du XVIIIe siècle, blz. 464.
(2) Zie, bijvoorbeeld, het pamflet: Discussion universelle de tous les articles du traité de la
Barrière das Pays'Bas, etc. (Keulen, z.d.).
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zerlijke Majesteit ‘zooals men niet over een trommelslager spreken zou’(1). Het volk
was er niet onkundig van, dat Frankrijk, ontrust o'ver het Barrière-tractaat,
's-Gravenhage voorstelde hetzelve te vervangen door een verklaring van
eeuwigdurende onzijdigheid voor België, ‘zoodat, wat er ook gebeuren moge, dat
land steeds vrij weze van de rampen van den oorlog, dat deze er nooit ergens moge
gevoerd worden en dat ook geenerlei ander land door de Nederlanden moge
aangevallen worden’(2).
De verwezenlijking van dat ontwerp hadde den wensch der natie vervuld. De mare
verwekte dan ook een vurige genegenheid voor Frankrijk. Deze ging zoo ver, dat de
meest opgewondenen openlijk van opstand spraken en verklaarden, dat zoo de regent
hun slechts 2000 soldaten en een hoofdman zond, zij zich sterk maakten het volk
naar de wapens te doen grijpen en de troepen van Zijn Majesteit en van de Generale
Staten te doen uitmoorden. De slechte herinnering aan het ‘Anjousch’ stelsel was
verdwenen, ja men verkoos nu den terugkeer van de Fransche, boven de
Oostenrijksche overheersching. De markies van Rossi schreef uit Brussel, dat ‘de
Vlamingen geen oogenblik zouden aarzelen om in opstand te komen, zoo zij de
mogelijkheid zagen door Frankrijk geholpen te worden... Op dit stuk is iedereen
openlijk eens, dat Frankrijk de schoonste gelegenheid laat voorbijgaan om die
gewesten te verwerven’(3).
De graaf van Königsegg, gevolmachtigd minister des keizers te Brusssel, aan de
Weensche slaafschheid gewend, begreep niets van de rondom hem ontketende woede.
Hij bepaalde er zich bij te antwoorden, ‘dat men het maar voor lief moest nemen en
het Barrière-tractaat laten uitvoeren volgens 's meesters wil, daar het niet past voor
onderdanen zich met deszelfs daden in te laten’(4). Doch deze waren zóó vastberaden
zich daarmede wél in te laten, dat de Staten van Vlaanderen en die van Brabant,
besloten hadden hun klachten, bij

(1)
(2)
(3)
(4)

Gachard: op. cit., blz. 449.
R. Dollot: Les origines ds la neutralité de la Belgique, blz. 415.
Gachard: op. cit., blz. 449.
Ibid., blz. 448.
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Karel VI in te dienen(1). Door hem ontvangen in de maand Februari 1716, moest hun
taal hem verbazen. Voor de eerste maal, stond hij vóór lieden, die hun privileges
tegenover zijn souvereiniteit, hun belangen tegenover de zijne stelden, hem
verklarende, dat hij, zonder de instemming hunner Staten, het recht niet had hun land
te versnipperen, en zich ten slotte beriepen op den vrede van Rastadt, die de vrijheden
der Nederlanden waarborgde. Hij was verstandig genoeg om hen welwillend te
aanhoor en en partij uit het gehoor te trekken. In stede van als meester te antwoorden,
stond hij vóór hen als een goede vader. Hij erkende, dat hij te doen had met de
afgevaardigden van een volk, dat, prat op zijn zelfstandigheid, sedert eeuwen gewoon
was zijn rechten van die des vorsten te onderscheiden en wien niets hatelijker was
dan de theorie van den Staat die zich tot Voorzienigheid opwerpt of het stelsel van
de willekeur.
Gansch zijn regeering door, zou hij het indachtig zijn. Het programma, dat hij
bewerkte en dat lang na hem in zwang bleef, kan tamelijk juist een opportunistisch
monarchisme genoemd worden. Het doel was: de benuttiging der Nederlanden ten
bate van het Oostenrijksche huis, door den gedurigen aangroei van de voorrechten
der kroon. Doch op dat doel zal slechts afgegaan worden langs de omwegen eener
politiek, die zorglijk alle opzien vermijdt, die de nationale prikkelbaarheid niet
opwekt, die desnoods voor dezelve wijkt om bij de beste gelegenheid de gedane
toegevingen in te trekken en die altijd bereid is om, mits uiterlijke eerbiediging der
vormen, op het grondbeginsel zelf inbreuk te maken. De keizer wil zich niet
vergenoegen met de rol van de laatste koningen van Spanje, die, uit oorzake van hun
zwakheid, regeerden zonder te heerschen. Had hij gekund, dan had hij dadelijk het
‘Anjousch’ stelsel weder ingevoerd. Doch de voorzichtigheid verbood het hem. Hij
luistert niet naar den raad van Königsegg, die geen ander middel ziet om de orde in
de provinciën te doen heerschen, een einde aan de geldverspilling te stellen, de
misnoegdheid en den ‘republikeinschen geest’ te smachten, dan

(1) Ibid., blz. 451 en volg. Cf. Journal ofte dagregister van onze reijze naer de keyserlijcke stadt
van Weenen ten jare 1716 (Gent, 1850).

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

177
een regeering ‘die zich doet eerbiedigen en vreezen’(1). In schijn, doch alleen in schijn,
herneemt de keizer de Spaansche traditie. Niets is natuurlijker, vermits hij tot in 1725
aanspraak blijft maken op den titel van koning van Spanje(2), en dat hij dus, logischer
wijze, bij zijn Nederlandsche onderdanen, moet voorkomen als de opvolger der
katholieke koningen. Als hij ten slotte zal ophouden Philips V een kroon te betwisten,
welke Europa hem niet wil geven, zal niemand in België gewaar worden, dat het
Spaansch stelsel in een Oostenrijksch stelsel veranderd is. Van de twee vorsten,
welke hij in zich vereenigt, heeft de eerste den weg voor den tweede gebaand: Karel
III heeft voor Karel VI gewerkt; op het oogenblik dat hij in hem overgaat, is ook de
politieke overgang volbracht.
Reeds van het begin der regeering, waren alle voorzorgen genomen om dien voor
te bereiden. Een Hoogere Raad voor de Nederlanden was te Ween en opgericht den
1n April 1717, in navolging van dien, welke zoo lang te Madrid gezeteld had(3) Hij
bestond uit vier ministers, waarvan twee in de Nederlanden gekozen, een secretaris
en vijf officiales, die in het Spaansch de koninklijke brieven moesten opmaken, welke
van den Raad uitgingen. Deze diende overigens slechts als een scherm om de
Oostenrijksche wezenlijkheid te verbergen. Zoolang hij bestond, moest hij zich
bepalen tot het uitvoeren en verzenden van de door de keizerlijke kanselarij genomen
besluiten. Men werd in 1757 zijn afschaffing slechts gewaar door de besparing van
de 120,000 gulden welke hij jaarlijks kostte(4) en door de verdwijning van het
Castiliaansch als officieele taal in de Nederlanden.
De keus van een landvoogd was belangrijker en onontbeerlijker voor het behoud
der traditie. Reeds in 1709 had Karel VI gedacht, prins Eugeen aan te wijzen. Het
regentschap der bondgenooten verplichtte hem tot 25 Juni 1716 te wachten, om hem
de brieven te zenden, welke hem die waardigheid begaven

(1) Gachard: Collection de documents inédits, deel 111, blz. 464.
(2) Reeds in 1718 had Karel VI, doch voorloopig en voorwaardelijk, van de Spaansche kroon
afgezien. Hij zag er opnieuw van af den 25n September 1721 en, ten slotte, voorgoed, den
30n April 1725.
(3) Gachard: Ordonnances des Pays-Bas autrichiens, deel III, blz. 48.
(4) Mérode-Westerloo: Mémoires, deel II, blz. 177.
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met dezelfde bezoldiging en dezelfde bevoegdheid als ten tijde ‘onzer roemrijke
voorgangers, de koningen van Spanje’(1). De aanstelling van den beroemden krijgsman
was overigens slechts een platonische voldoening jegens de openbare meening. Nooit
zou. Eugeen zich te Brussel vestigen. Hij voerde slechts den titel van zijn ambt, en
noch hij, noch de keizer schijnen er aan gedacht te hebben dat dit anders kon zijn.
De overwinnaar van Frankrijk en van de Turken was er de man niet naar, om met
ontevredenen te redetwisten, om met de Staten te onderhandelen, om iedereen
vriendelijk te onthalen ten bate van het Oostenrijksche huis. Tot een politiek werktuig
kon hij niet dienen. Er was ook te vreezen, dat, zoo hij naar Brussel kwam, hij een
gevaarlijke botsing zou teweegbrengen of, erger nog, dat hij zich als de beschermer
zijner onderhoorigen mocht aanstellen. De beste dienst dien hij den keizer kon
bewijzen, was hem zijn naam te laten gebruiken, om daarmede de provinciën te
paaien. In zijn plaats, zou een eenvoudig gevolmachtigd minister optreden.
De markgraaf van Prié, tot dien post aangesteld(2), ging te Weenen door voor een
behendig man. Hij behoorde tot die klasse van politieke agenten, die geen anderen
wil hebben dan om te gehoorzamen, geen andere eerzucht dan naar belooningen uit
te zien, en wier genie bestaat in het gissen van de inzichten des meesters, zeker als
zij zijn van afgekeurd te worden bij mislukking, doch ook van eer en geld te
verwerven, zoo zij slagen. Die in Oostenrijkschen dienst getreden Savoyaard was
toen acht-en-vijftig jaar oud. Do netelige opdracht, in de Nederlanden het nieuwe
stelsel in te voeren, was hij ongetwijfeld verschuldigd aan de verdienste welke men
hem toeschreef, den paus in 1709 er toe genoopt te hebben, Karel VI als koning van
Spanje te erkennen. Doch vooraleer hij naar Brussel kwam, zou hij eerst naar
's-Gravenhage reizen. De keizer had besloten zijn diplomatisch talent aan te wenden
om de wijziging van het Barrière-tractaat te bekomen. Hij wist, dat niets de
gemoederen in België, beter zou stillen en

(1) Gachard: Ordonnances, deel III, blz. 28.
(2) Zijn open brieven zijn gedapteekend: 30 Juni 1716. Ibid., blz. 30.
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dacht dat, zoo Prié ettelijke toegevingen kon bekomen, men de toekomst rustig mocht
inzien.
Hij vernam weldra met voldoening, dat zijn hoop zich verwezenlijkte. Na behendig
geleide besprekingen, gelukte het den markgraaf de toetreding der Generale Staten
te bekomen tot een conferentie, welke einde 1716 te Brussel geopend werd. Aarzelend
tusschen den wensch geenerlei toegeving te doen en de vrees voor een breuk met
den keizer, rekten de Staten de onderhandelingen twee jaar lang. Ten slotte vermocht
Prié's standvastigheid hun getalm te overwinnen. Den 22n December 1718 kon hij
Karel VI de tamelijk voordeelige overeenkomst overleggen, welke hij hun ontrukt
had(1). Deze verminderde met ongeveer vier vijfden het in Noord- Vlaanderen
afgestane grondgebied. De toelage voor het onderhoud der garnizoenen was voortaan
tot het beloop van 500,000 daalders aangewezen, op de door Frankrijk teruggegeven
landen en, voor het overige, op de kantoren voor in- en uitgaande rechten.
Ongetwijfeld bleef de last nog zwaar, doch 't was reeds veel, de Vereenigde Provinciën
eenige vierkante mijlen gronds afgedwongen, en de Staten van Vlaanderen en van
Brabant, hun vrijheid voor het stemmen over de toelagen teruggegeven te hebben.
In de toenmalige omstandigheden kon niets meer worden gevergd.
De keizer onderwierp zich dus aan de vernedering van het Barrière-tractaat, en
het land aan dezes kwellingen. Tot het midden van de regeering van Maria-Theresia,
bepaalden de Hollandsche troepen er zich niet bij, het derde van 's lands middelen
op te eten, zij waren bovendien, voor de bezette steden, een bestendige oorzaak van
plagerij en conflict. Schennis van het katholiek gevoel der bevolking, verkrachting
van de voorrechten der magistraten en van de privileges der ambachten, brutaliteit
of gemis aan beleid van wege de bevelhebbers, vechtpartijen tusschen soldaten en
burgers, niets ontbreekt bij de lange reeks peuterige, doch verbitterende grieven,
welke

(1) Srbik: Oesterreichische Staatsverträge, blz. 533. Omtrent Prié's bestuur, geeft het artikel
van A. Reumont: Il marcheze di Prié nel Belgio. Archivio storico Italiano, 4e reeks, deel
XVII [1886], niets wat in Gachard niet staat. In deel III van Prinz Eugen von Savoyen, van
von Arneth. (Weenen, 1858), komt een waardeering van den markgraaf voor, van
Oostenrijksch standpunt.
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zij als 't ware met opzet verwekten. Voor het overige, lieten zij zich eenvoudig
onderhouden in vadsigheid en zorgeloosheid, tot dusverre, dat zij de vestingen tot
puin lieten vervallen. Hun onbekwaamheid, of liever hun lafheid bij den Franschen
inval in 1744, onteerde hen en maakte hen zoo hatelijk mogelijk. Kortom, de eenige
uitslag van de ‘barrière’ was de vijandigheid nog vergrooten, welke het
godsdienstverschil, sedert het einde der XVIe eeuw, tusschen Belgen en Hollanders
had verwekt(1).
De behendigheid, waarvan de markgraaf van Prié blijk gegeven had bij zijn
onderhandelingen met de Generale Staten, zou hij niet terugvinden bij het moeilijkst
gedeelte zijner taak, namelijk de herstelling eener geregelde regeering in de
Nederlanden. Het ontbrak dien diplomaat aan de ervaring, aan de kennis en aan de
hoedanigheden, die een goed bestuurder hebben moet. Hij was vooral een
kabinetsman, gansch den dag bezig met het lezen en opstellen van verslagen of
brieven, tamelijk bedreven, naar het schijnt, in zaken van politie, doch hij had noch
de bekwaamheid noch den lust om het hanteeren van een Staat en nog minder van
een volk te leeren en te begrijpen. Overigens hoeft erkend, dat hij een zeer lastige
taak te vervullen had.
Vóór alles, diende gezorgd voor de vereeniging van de verschillende deelen van
het land, dat de gebeurtenissen der laatste jaren schier vaneengescheurd hadden.
Immers, bij de onderteekening van den vrede van Utrecht, stonden dezelven onder
vier machten: Oostenrijk bestuurde Limburg; de Conferentie der zeemogendheden,
Vlaanderen, Brabant en Mechelen; Maximiliaan-Emanuel, het Naamsche en
Luxemburg; ten slotte bezetten de Vereenigde Provinciën Henegouw, de door
Lodewijk XIV afgestane landen, het Doornijksche en West-Vlaanderen, alsmede
Spaansch-Gelderland. Reeds op 2 November 1714 had Karel VI den graaf van
Königsegg belast, in zijn naam, bezit te nemen van die verschillende grond-

(1) Omtrent het verblijf der Hollandsche garnizoenen in liet land, zie de uiterst verzorgde
verhandeling van Eug. Hubert: Les Garnisons de la Barrière dans les Pays-Bas autrichiens
(Brussel, 1902) Zie ook van denzelfde: Notice sur l'égtise wallonne (de la garnison) de
Namur, au XVIIIe siècle. Bulletin de l'histoire des églises wallonnes (1909).
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gebieden, zoodra liet Barrière-tractaat (15 November 1715) ze te zijner beschikking
zou stellen. Maximiliaan-Emanuel opperde geenerlei zwarigheid. In December
ontsloeg hij de inwoners zijner beide provinciën van hun eed van getrouwheid en
trok hij zijn troepen weg. De Vereenigde Provinciën waren zoo meegaand niet. Wel
is waar, stonden zij in Februari 1716 Brabant, Vlaanderen, Mechelen en Henegouw
af en, de maand nadien, Roermond met het deel van Gelderland dat zij in hun bezit
hadden. Doch zij ontruimden het Doornijksche en West- Vlaanderen slechts den 22n
Augustus 1719. De keizer zelf had, door een onbehendigen maatregel, de
moeilijkheden zijner in bezitneming helpen verwikkelen. Hij had Limburg heimelijk
in leen gegeven aan zijn oom, den paltsgraaf Jan-Willem van Neuburg(1). Dit was
een schennis én van artikel 2 van het Barrière-tractaat, dat bepaalde dat de
Nederlanden algeheel moesten blijven, én van de Blijde Inkomst, wier artikel 12 de
altijddurende vereeniging van Brabant en Limburg waarborgde. Vóór het protest van
de Staten-Generaal en van de Staten van Brabant, moest Karel VI den afstand van
den keurvorst afkoopen, wat hem op één millioen gulden kwam te staan.
De hereeniging van België's Membra disjecta onder den Oostenrijkschen schepter
was eindelijk voltrokken in den loop van 1719. Bij de oude tien provinciën (Brabant,
Vlaanderen, Henegouw, Namen, Luxemburg, Limburg, Gelderland, Mechelen,
Doornijk en het Doornijksche), waaruit België bestond sedert den afstand van Artesië
aan Lodewijk XIV, kwam - men zal verder zien waarom - een elfde, namelijk
West-Vlaanderen. De uitwendige grenzen zouden niet meer gewijzigd worden tot
de veroveringen der Fransche Republiek. Heden nog, volgen zij voor het grootste
deel de lijn die het koninkrijk België van Frankrijk en van Holland scheidt(2).
Welke inrichting zou het aldus hereenigd grondgebied krijgen? Van de
hoofdregeering, welke onder het Spaansche

(1) Gachard: Histoire de la Belgique au commencement du VIIIe siècle, blz. 409.
(2) Ter uitzondering van de grondgebieden van Mariembourg, van Philippeville en van Bouillon,
die slechts in 1815 ten behoeve van het koninkrijk der Nederlanden, Frankrijk afgenomen
werden.
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huis gebleven was, zooals zij door Karel V gevestigd werd, hadden het ‘Anjousch’
stelsel en vervolgens de Conferentie der bondgenooten niets recht gelaten. Wel is
waar, bestonden de door de privileges gewaarborgde provinciale instellingen nog,
doch gedurende de vreemde bezetting waren zij gedurig geschonden geworden. Had
de keizer naar den markgraaf van Prié geluisterd, dan had hij ze dadelijk den
genadeslag gegeven. Als een goed dienaar van het absolutisme, trachtte zijn minister
hem te overtuigen, ‘dat het land zijn privileges moest verliezen of dat zijn privileges
het ten verderve zouden voeren’, dat zij slechts dienden om onrust te onderhouden
bij ‘een vreemdsoortig en woelziek volk, dat van nature voor nieuwheid en beweging
is’, dat zij de kroon altijd zouden beletten, eenige geldmiddelen bij de provinciën te
bekomen. Vooral de Blijde Inkomst boezemde hem afschuw in. Hij zag daarin slechts
een. ‘slechte en gevaarlijke grondwet’, wier behoud voor verschrikkelijk gevolg zou
hebben, Brabant ‘zooveel vrijheid en onafhankelijkheid te geven als het Parlement
en het Lagerhuis van Engeland bezaten’(1).
In den grond, was Karel VI van hetzelfde gevoelen. Doch de voorzichtigheid hield
hem op den weg, dien het ‘grootsprekend en stoutmoedig genie’(2) van den markgraaf
hem wilde doen verlaten. Kon hij vergeten, dat hij zich bij den vrede van Rastadt
verbonden had, de bestaande vrijheden te eerbiedigen? Zijn onderhoud met de
afgevaardigden van de Staten van Brabant en van Vlaanderen had hem getoond,
hoeveel prijs zij er aan hechtten. Wat zou er gebeuren, zoo zij zich tot Europa
wendden, om hem te dwingen zijn woord te houden? Het verstandigste was voorzeker
zijn verplichtingen na te komen, doch in dier voege, dat hij nauw bij den tekst der
genomen verbintenissen bleef. Nu, deze maakte een onderscheid tusschen de vroeger
door Spanje bezeten en de door Lodewijk XIV teruggegeven landen. In de eenen als
in de anderen, moesten de privileges blijven bestaan zooals vóór den

(1) Gachard: Documents concernant les troubles de sous le règne de Charles VI, deel I, blz. 135,
147, 246, 316. Voor de minachting van Prié voor de privileges, zie J.J. Altmeyer: Du droit
d'asile en Brabant au commencement du XVIIIe siècle, 2e uitg. (Brussel, 1852).
(2) Uitdrukkingen van Saint-Simon: Mémoires, deel IV, blz. 283.
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vrede van Rijswijk. Derhalve moest de keizer de eersten maar behouden wat de
koning van Spanje hun verleend, had; de anderen mocht hij laten in den toestand,
waarin de koning van Frankrijk ze gesteld had. Hij liet zich dus, volgens de aloude
gewoonte, inhuldigen, met de erkenning der privileges te Luxemburg, in Brabant en
in Limburg, in Vlaanderen, in het Naamsche, in Henegouw en in de heerlijkheid
Mechelen. Tegen het gevoelen, van Prié in, moest hij wel hetzelfde doen te Doornijk
en in het Doornijksche, aan welke Lodewijk XIV, bij de capitulatie van 1667, het
behoud hunner instellingen gewaarborgd had(1).
Doch hij wachtte er zich wel voor, het stelsel aan te raken, dat de Fransche
verovering aan West-Vlaanderen opgelegd had, en Ieperen, zijn hoofdstad,
niettegenstaande dezes smeekingen, den rang en de voorrechten terug te geven, die
het vroeger als vierde lid van Vlaanderen bezeten had. Die stad was voortaan nog
slechts de hoofdstad eener provincie, die zoo streng de regeering van Brussel
ondergeschikt werd, als zij het sedert 1678 (vrede van Nijmegen) den Franschen
intendant van Kust-Vlaanderen geweest was. Zoolang het Oostenrijksche stelsel
duurde, zwoeren zijn bewoners getrouwheid aan den keizer, zonder van hem eenigerlei
verbintenis te bekomen. Het recht in de belastingen toe te stemmen, kregen zij niet
terug. De toestand, waarin zij bleven, toont wel dat, indien Oostenrijk naar believen
had mogen handelen, hets recht op het absolutisme zou afgegaan zijn; doch het had
te Rastadt een verbintenis aangegaan; daarom kon hetzelve slechts in een uithoek
der Nederlanden ingevoerd worden. De vermeerdering van het aantal provinciën had
geen andere oorzaak dan 's keizers wensch, het gebied der privileges in te krimpen.
Wat de hoofdregeering betreft, hieromtrent had de keizer geenerlei verplichting
op zich genomen. Gelukkiglijk voor hem, waren de provinciën, verdeeld door het
particularisme, dat de Conferentie der bondgenooten in elk harer aangewakkerd had,
onbekwaam zich met elkander te verstaan om van haar nieuwen vorst collectieve
waarborgen te eischen. Nie-

(1) Bullet, de la Comm. roy. d'histoire, 2e reeks, deel VIII [1856], blz. 230.
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mand dacht er aan, een vergadering der Staten-Generaal te vragen. Men liet de
gunstige gelegenheid voorbijgaan, om het land door een zelfde krachtsinspanning te
vereenigen, en Karel VI kon zonder hinder zijn plannen uitwerken. Prié had gewild,
dat hij eenvoudig de centralisatie van Philips V herstelde. Voor hem, moest de
regeering slechts een gedwee werktuig zijn, gehanteerd door nieuwe mannen die
alles van den vorst te verwachten hebben en wier belang borg is voor hun trouw.
Zelf door zijn diensten omhooggekomen, wan trouwde hij den hoogen adel, dien hij
benijdde en die hem verachtte. Het was zijns ondanks, dat de graaf van Ursel, de
prins van Rubempré, de graaf van Lannoy gingen zetelen in de ‘voorloopige
regeerings-junta’ (junta del gobierno), welke hij overeenkomstig een ontvangen
bevel op 11 Januari 1717 had moeten inrichten. Volgens hem, mangelde het de groote
heeren des lands aan ‘eerbied’, zochten zij onder het volk een gevaarlijke populariteit
te verwerven; ja, hij dorst zelfs beweren, dat zij niets beters vroegen dan een
omwenteling als die der XVIe eeuw, en dat zij trachtten de Duitsche regimenten te
doen verwijderen, zsooals hun voorouders de Spaansche regimenten weggekregen
hadden, om vrijelijk te kunnen konkelen met de hulp der Staten van Vlaanderen en
van Brabant(1).
Toch achtte de keizer het behendig, blijken van vertrouwen te geven aan den
hoogen adel, dien hij zich vleide aldus voor zijn huis te zullen, winnen. Het
regeeringsstelsel, dat hij op 29 Maart 1718 invoerde(2), komt voor als een soort van
vergelijk tusschen de inrichtingen, in 1706 door de bondgenooten gevestigd, en het
‘Anjousch’ stelsel. Van de eerste, nam hij den eenigen Raad van State over, waarin
hij, naast rechtsgeleerden, een zeker aantal groote beeren aanstelde; aan het tweede
ontleende hij de bestanddeelen zijner financieele inrichting: een onder de ministers
van den Raad van State genomen salgemeen bestuurder, bijgestaan door drie te
Brussel gevestigde intendanten en door vier provinciale intendanten,

(1) Bullet de la Comm. roy. d'Hist., 3e reeks, deel VII [1865] blz. 156, 199.
(2) Gachard: Ordonnances, deel III, blz. 97.
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allen onderworpen aan de rechtstreeksche werking van den vorst.
Dit tweeslachtig stelsel, dat de onmiddellijke tusschenkomst der kroon zocht te
verbergen door de deelhebbing van 's lands adel aan de regeering, getuigde dadelijk
van zijn zwakheid. Het was al te klaar, dat de groote heeren, door eigenliefde en
onafhankelijkheidszin gedreven, zich er nooit toe zouden vernederen, de rol van
eenvoudige ambtenaars te spelen. Tusschen hen en de rechtsgeleerden bestond een
ondempbare klove. Hun overlevering uit den tijd van het leenstelsel maakte het hun
tot plicht bij het leger te dienen, doch de onafhankelijkheidszin dien zij hun tevens
inboezemde, moest echter hoogst hinderlijk zijn in een raad. De koningen van Spanje
hadden dan ook zorg gehad, den Raad van State, waaruit ze hen niet konden uitsluiten,
te verlagen tot een eenvoudige parade-inrichting en het werkelijk gezag toe te
vertrouwen aan den Privaten Raad en aan den Financieraad(1). Toen Karel VI den
Privaten Raad, en slechts dien, terug in 't leven riep, beging hij een fout die hij weldra
zou betreuren.
Dadelijk ontstonden tusschen Prié en den Raad van State wrijvingen, die spoedig
in openlijken strijd ontaardden. Reeds in Januari 1719 was deze zoo geweldig, dat
den Raad alle rechtsmacht moest ontnomen worden; hij zou voortaan slechts onder
het voorzitterschap van den minister beraadslagen en werd een louter raadgevend
lichaam. Die maatregel had geen ander gevolg, dan den adel te verbitteren. Meer dan
ooit klaagt de markgraaf over zijn onwil jegens hem; bij de stemming is het oordeel
van de meeste edelen strijdig met het zijne; hij is het slachtoffer van allerlei listen
en lagen. Hij beschouwt den graaf van Mérode en den prins van Ligne als zijn
persoonlijke vijanden; hij beschuldigt hen dat zij een samenzwering beramen; hij
geeft zich uit bij al de vernederingen, welke hem worden aangedaan, ‘als een ware
martelaar van ijver en plichtvervulling’(2). Zijnerzijds, verwijt de Raad van State hem
bits zijn onwellevendheid. De heeren, die daarvan deel uitmaken, zijn verontwaardigd,
omdat zij

(1) Geschiedenis van België, deel IV, blz. 394.
(2) Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 3e reeks, deel VII [1865], blz. 204

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

186
‘slechts beuzelarijen te behandelen krijgen, dat zij maar geraadpleegd worden als
het Prié aanstaat, als hij zeker is van hun gevoelen’(1). Zij zijn ook woedend over zijn
wantrouwen jegens de landslieden, waarvan niet één in zijn kanselarij of in de
Secretarie van State en van oorlog werkzaam is(2). Het is dan ook niet te verwonderen,
dat, bij de oneenigheid die in 1724 uitbreekt tusschen hem en dien zonderlingen graaf
de Bonneval, toen in 's keizers dienst te Brussel, schier heel de adel dezen laatste
hartstochtelijk ondersteunde. De tusschenkomst van prins Eugeen was noodig om
Prié te redden en hem te verlossen van zijn vijand, die in den Spielberg opgesloten
werd(3).
Dat volstaat om het mislukken der regeeringsontwerpen van Karel VI te verklaren.
Werkelijk leidden zij slechts tot zulke onbandigheid, dat de daarin voorziene
financieele wederinrichting niet kon verwezenlijkt worden. De intendanten, waarvan
sedert Philips V de naam reeds verafschuwd was, werden nooit aangesteld. Heel de
last van het bestuur drukte op Prié en zijn secretarissen. De Raad van State, in stede
van zijn medewerking te verleenen bij de verwezenlijking van 's keizers inzichten,
bood een verzet, dat des te gevaarlijker was, daar hij zich door de openbare meening
ondersteund voelde. Wellicht was hij niet gansch vreemd aan den duur en aan het
geweld van de onlusten, die in April 1717 te Brussel uitbraken.
De algemeene verontwaardiging tegen het Barrière-tractaat, de economische
drukking, de verzwakking van het gezag ten gevolge van de zoo talrijke staatkundige
storingen die, na den dood van Karel II, elkander hadden opgevolgd, waren zoovele
gunstige omstandigheden voor die laatste trilling van het gemeenteleven. Deze werd
nog bevorderd door het gering aantal Oostenrijksche troepen in de Nederlanden en
door 's keizers tegenzin, zijn regeering met beteugelingsmaatregelen te beginnen.
Als naar gewoonte, was het een vraag om beden, die de poppen deed dansen. Reeds
onder het bestuur van den

(1) Mérode-Westerloo: Mémoires, deel II, blz. 121.
(2) Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 3e reeks, deel XI [1869], blz. 433.
(3) Omtrent deze zaak, zie ibid., 3e reeks, deel VII, blz. 122.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

187
graaf van Königsegg, waren dienaangaande moeilijkheden ontstaan te Antwerpen
en te Brussel. Königsegg, ontrust over een weerstand, dien hij aan den
‘republikeinschen geest’ toeschreef, had toegegeven. Die zwakheid had natuurlijk
den weerstand verergerd.
Dat bleek bij de eerste vraag om belastingen, welke de markgraaf van Prié tot de
Staten van Brabant richtte. De Brusselsche ‘natiën’ antwoordden met een onwrikbare
weigering. Prié nam zijn toevlucht tot het in zulk geval gebruikelijk middel: het
vernieuwen van den magistraat. In stede van den toestand te verhelpen, verergerde
die maatregel denzelve, daar hij de netelige quaestie der privileges weer opwierp.
Sedert de bekendmaking van Luyster van Brabant (1699), was dit boek in eens ieders
handen, en de lezing daarvan vervoerde de handwerkslieden, die niet konden
begrijpen, dat de terugkeer naar de gemeentelijke zelfstandigheid, zooals zij in de
middeleeuwen bestaan had, onmogelijk was. Verrukt en verwonderd over de
staatkundige belangrijkheid, welke hun voorvaders in de XVe eeuw genoten hadden,
geloofden zij naïef, dat dezelve slechts door geweld en willekeur verdwenen was,
en zij twijfelden er niet aan, of de vroegere toestand moest, naar recht, hersteld
worden. Aldus gestemd, weigerden de dekens der ‘natiën’ den minister de
candidatenlijst voor te leggen, waaruit hun opvolgers moesten gekozen worden,
vooraleer een edict van 1704, over het economisch beheer van de stad, ingetrokken
werd. Prié had daarin toegestemd; doch toen verklaarden de nieuwe dekens, dat zij
het reglement, in 1700 door Maximiliaan-Emanuel de stad opgelegd, niet zouden
bezweren. Nu was het niet mogelijk nog toe te geven, zonder het gezag der regeering
voorgoed te fnuiken. De zaak kwam vóór den Raad van Brabant, die de dekens in
het ongelijk stelde. Tot hiertoe was alles volgens de wettelijke vormen gebeurd. Maar
het oproer smeulde onder de burgerij. Het barstte nit, zoodra de eerste deken, volgens
het vonnis van den Raad, den eed had afgelegd. Prié dorst aan het garnizoen het bevel
niet geven, op het volk te schieten. De Raad van State en de Staten van Brabant
rieden hem lankmoedigheid aan, en hij vreesde door den keizer gelaakt te worden,
zoo hij bloed vergoot. Onlusten, welke eveneens uitbraken te Antwerpen en te
Mechelen,
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deden hem heel en gansch de kluts verliezen. Hij week nogmaals, en stond de dekens
toe, te zweren volgens het in 1700 afgeschaft gebruik.
Dat was de ‘natiën’ tegen den Raad van Brabant gelijk geven. En dadelijk eischten
zij, met de onverbiddelijke logica van een van haar recht bewuste, zegevierende
oppositie, de vernietiging van het tegen de dekens gevelde vonnis. En zij gingen nog
verder. Vermits het reglement van Maximiliaan-Emanuel afgeschaft was, waarom
zou dit ook niet gelden voor al de beperkingen, welke sedert het einde der XVe eeuw
de vrijdommen der stad besnoeid hadden? Luyster van Brabant behelsde een
verklaring van de Staten van Brabant, waarbij het verboden was te gehoorzamen aan
alle met de privileges strijdige bevelen(1). Wel is waar, dagteekende die verklaring
van 1481 en werd daarmede nooit rekening gehouden. Doch, evenals de Luiksche
ambachten, steunden de Brusselsche ‘natiën’ haar aanspraken op het verleden. De
zoo gelukkig uit den ‘blauwen toren’ geredde oorkonde liet geenerlei twijfel noch
over de wettigheid harer eischen, noch over de trouweloosheid van het gezag dat,
meer dan twee eeuwen lang, verkracht had wat zij, te goeder trouw, als wettigheid
beschouwden. Haar houding scheen zoo vastberaden, dat Prié het verstandig oordeelde
een laatste vernedering te slikken. Den 19n Juli 1718 liet hij op de Groote Markt
afkondigen, dat, overeenkomstig de akte van 1481, de decreten van den Raad van
Brabant afgeschaft waren. De vertegenwoordiger des keizers streek dus de vlag vóór
de ‘natiën’. Deze mochten gelooven, dat hij haar goedgunstig de
machtsoverschrijdingen offerde, welke de vorst sedert zoolang op haar privileges
gemaakt had, en dat zij teruggekomen waren tot de gulden eeuw van Maria van
Bourgondië en van Maximiliaan.
Doch de handvol eerlijke handwerkslieden die rechtzinnig geloofden, dat het in
het begin der XVIIIe eeuw mogelijk was tot de middeleeuwen terug te komen en
wien Luyster van Brabant het hoofd op hol bracht, bemerkten weldra, dat de beweging
welke zij meenden te leiden, hun ontsnapte en hen overweldigde. Het was voor hen
niet, dat de markgraaf

(1) Luyster van Brabant, 3e deel, blz. 42.
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van Prié geweken had, het was voor de menigte leerjongens, werklieden en
landloopers die hen, te Brussel als te Luik, bijgesprongen waren. Gansch onverschillig
voor de privileges, hadden die arme lieden het enkel gemunt op de regeering, die de
maatschappelijke orde steunde waaraan zij hun ellende toeschreven. Er was niets
gemeens tusschen hun verlangens, hun verzuchting naar een beter lot, de onbestemde
en op den duur gevaarlijke misnoegdheid welke hen deed opstaan, en het staatkundig
archaïsme waarin de ‘natiën’ wilden voortleven. Sedert verscheidene maanden,
vervulden zij de stad met hun rumoer en hun geweld. Martène en Durand, welke
toen te Brussel waren, haddeh de boekerij der Jezuïeten gebarrikadeerd gezien, uit
vrees voor plundering(1). In plaats van vrede te stichten, leverde de laatste toegeving
des ministers de stad aan het gepeupel over. Denzelfden avond overweldigden woeste
benden de kanselarij van Brabant, verscheidene woningen van schepenen, de huizen
van den geestelijken afgevaardigde en van den pensionaris der Staten. Men moest
de wielen van de op de vestingen opgestelde kanonnen stukslaan, om ze niet door
de muiters te laten meenemen.
Die buitensporigheden hadden een tweevoudigen uitslag. Zij verschrikten de
gegoede burgers en lieten Prié toe, krachtdadig op te treden. Twee bataljons kwamen,
uit Dendermonde en uit Roermond, het Brusselsch garnizoen versterken. De orde
werd hersteld. Den 16n September 1718 stonden de dekens de belasting gereedelijk
toe.
Het oogenblik der beteugeling was nakend. De keizer, verontwaardigd over de
stijfhoofdigheid der burgers, eischte nu, dat de schuldigen met de uiterste strengheid
vervolgd werden en dat daartoe ‘standvastig staal en vuur’ gebruikt werden(2). Het
was echter maar in de maand Maart daaropvolgende, dat Prié de belhamels der dekens
liet aanhouden. De Raad van Brabant onderzocht langzaam hun proces. Het

(1) Martène et Durand: Voyage littéraire, blz. 113 (Parijs, 1724). Reeds in Januari 1718 had
men een edict moeten nemen tegen de landloopers, die de stad onveilig maakten. Gachard:
Ordonnances, deel III, blz. 92.
(2) Gachard: Documents concernant les troubles sous Charles VI, deel II, blz. 334.
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vonnis, dat hij in September uitsprak, veroordeelde één hunner, Frans Anneessens,
tot den dood, en de anderen tot verbanning.
Anneessens sluit de bloedige reeks der burgers, die vielen als slachtoffer van hun
gehechtheid aan de gemeentelijke vrijheden. Evenals in geenerlei land het
gemeentewezen zulken hoogen trap van ontwikkeling bereikte als in België, evenzoo
biedt het nergens zulk een lange lijst martelaren als hier. Van den in de XIe eeuw
levend verbranden priester Ramihrdus(1) tot den in 1719 op het schavot gestorven
Brusselschen deken, volgen de volkshelden, menners, gemeentenaren welke voor
de verdediging der privileges vielen op de slagvelden, in woelingen of bij door den
vorst bevolen terechtstellingen, elkander onafgebroken op. Ten tijde dat de steden
als gelijken tegen haar vorsten streden, stierven bijna al haar ‘hoofdlieden’ een
geweldigen dood. Doch van het oogenblik daarentegen, dat de Staat begint te
zegepralen en dat zijn stijgende macht haar wanhopige pogingen tot mislukking
doemt, laat hij het gerecht optreden om de hoofden te doen vallen van zijn
tegenstrevers die, voor hem, nog slechts samenzweerders of ruststoorders zijn. Evenals
Renardi en Macors te Luik, in 1684, werd Anneessens, te Brussel, in 1719, als
misdadiger, door een regelmatige rechtbank veroordeeld. En toch was niemand
minder geweldig en minder revolutionnair dan die rechtschapen stoelenmaker,
voortreffelijk huisvader, geacht en geëerbiedigd burger, deken zijner ‘natie’ en
kerkmeester in Sint-Jansgasthuis. De vaste overtuiging, dat hij de heiligste rechten
zijner medeburgers verdedigde, deed hem de leiding van hun tegenstand nemen. ‘De
antwoorden welke hij gaf, schrijft Prié, bewijzen, dat hij zich ingebeeld had, dat hij
niet kon veroordeeld worden om de belangen der burgerij ondersteund te hebben’(2).
Zijn moed en zijn gelatenheid vóór den dood (17 September) maken dit laatste
slachtoffer der gemeentelijke woelingen tot een der roerendste en hartelijkste figuren,
die voorkomen in den strijd voor de zaak waarvoor hij het leven liet. Doch die zaak
was onverbiddelijk verloren. Het was

(1) Geschiedenis van België, deel I, tweede uitg., blz. 201.
(2) Gachard: Troubles, deel I, blz. 164.
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een politiek anachronisme, in een tijd van volle monarchale ontwikkeling, te droomen
van de gemeentelijke zelfstandigheid der middeleeuwen en de stedelijke privileges
ten nadeele van den vorst te herstellen, van een keizer te verlagen tot de rol van een
eenvoudigen hertog van Brabant, die verplicht is zich de wet te laten stellen door
gilden van handwerkslieden; zulke politiek werd als misdadig beschouwd, en moest
aldus beschouwd worden door de rechtsgeleerden van den Raad van Brabant.
Later, bij de Brabantsche Omwenteling, vervolgens bij de Omwenteling van 1830,
zag het tegen het staatkundig despotisme opgestane volk in Anneessens een
voorlooper. Die vurige behoudsgezinde en, om het juiste woord te bezigen, die
onbuigzame reactionnair, ging door voor een apostel van vrijheid en democratie.
Door de zonderlingste verwarring, werd hem, in 1889, door de liberalen, wier
grondbeginselen hem met afschuw hadden vervuld, op een openbare plaats te Brussel,
een standbeeld opgericht. Dat ongehoord geluk is hij grootendeels verschuldigd aan
den afkeer, dien het Oostenrijksch stelsel inboezemde. De tegenzin voor den
markgraaf van Prié kwam hem ten goede, evenals de haat dien de hertog van Alva
verwekt had, den graaf van Egmond ten goede kwam. Doch tusschen hem en den
graaf is het verschil zoo groot, als tusschen den omslachtigen markgraaf en den
verschrikkelijken hertog, als tusschen de grootsche omwenteling der XVIe eeuw en
den plaatselijken opstand der Brusselsche ‘natiën’.
Het vonnis van den Raad van Brabant tegen de dekens verwekte bij Prié een hevige
spijt; hij meende, dat de Zijn Keizerlijke Majesteit aangedane hoon een voorbeeldiger
straf verdiende dan één enkele ter dood veroordeeling. Doch hij verstond, de
wettelijkheid te eerbiedigen en vergenoegde zich Anneessens' terechtstelling met
veel militair vertoon te laten omringen, om de Brusselsche bevolking schrik aan te
jagen. Den 20n Maart daaropvolgende werd het in 1718 den Raad van Brabant
afgedwongen decreet vernietigd; het reglement van Maximiliaan-Emanuel kwam
weer in zwang. Vier jaar later stelde de markgraaf met welbehagen vast, dat ‘het
volk wellicht nooit zoo gerust en zoo gedwee geweest is, als nu in al de steden van
het land en vooral te Brussel, waar
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het steeds woeliger en oneerbiediger voor de regeering was’(1).
Doch zoo hij de voldoening had, de laatste van België's stedelijke opstanden te
onderdrukken, kon hij toch het verzet der edelen niet overwinnen. De haat, welken
dezen hem toedroegen en die nog aangevuurd werd door zijn aanmatiging tegenover
hen, moest hem ten verderve brengen. Hij leefde volop in de kuiperijen, wier het
zich uitstrekte tot in den Hoogeren Raad voor Vlaanderen te Weenen. Overigens gaf
hij vat op zich door tamelijk verdachte financieele knoeierijen, die hem meer dan
eens compromitteerden(2). Zoolang hij op de hulp van prins Eugeen mocht rekenen,
kon hij den storm het hoofd bieden. Doch toen deze, voelend dat hij 's keizers volle
vertrouwen niet meer bezat, Karel VI in November 1724 zijn ontslag als
gouverneur-generaal aanbood, werd over het lot van den markgraaf beslist. Deze,
verdacht en in ongenade gevallen, werd den 23n December naar Weenen
teruggeroepen. Doch de vervolgingen zijner schuldeischers hielden hem tot in Mei
1725 te Brussel. Hij verliet de hoofdstad, te midden van de hoonende vreugde der
bevolking. Zijn plotselinge dood (12 Januari 1726) spaarde hem wellicht de bittere
smart, veroordeeld te worden door een buitengewone ‘junta’, die belast was met een
onderzoek omtrent zijn beheering en de hem ten laste gelegde misbruiken.

II
Zoo Karel VI, om de Nederlanden te verwerven, niet geaarzeld had dezer economische
belangen aan Engeland en aan de Vereenigde Provinciën te offeren, veranderde zijn
stemming, zoodra hij daarvan bezit genomen had. Inderdaad, de eenvoudigste
staatkundige voorziening gebood hem de best mogelijke partij uit België te trekken.
Men zag reeds, dat hij, overigens vruchteloos, betrachtte het beheer der financiën
opnieuw in te richten. Had hij zijn zin mogen vol-

(1) Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 3e reeks, deel VIII [1865], blz. 206.
(2) M. Huisman: La Belgique commerciale sous l'empereur Charles VI, blz. 310.
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gen, dan had hij zeker niet geaarzeld, de plannen tot economische opbeuring van
Maximiliaan-Emanuel en van Bergeyck te hernemen, doch het was al te klaar, dat
elke poging om tot het beschermingsstelsel terug te keeren, onmiddellijk zou bestreden
worden door de zeemogendheden, die gewend waren de Nederlanden ongestraft uit
te buiten. Het was haar niet genoeg, dat de Schelde gesloten was: de Belgische
grenzen moesten bovendien voor haar voortbrengselen openstaan. Alles wat de keizer
in 1718 bij de verzachting van het Barrière-tractaat had kunnen bekomen, was de
belofte van een handelsverdrag, dat Holland zeker voornemens was nooit te zullen
sluiten.
Edoch, was het mogelijk, dat het Oostenrijksche huis, wiens domein nu tot de
Noordzee strekte, nooit aan een handelsuitbreiding denken zou? Waren de pogingen
van Maximiliaan-Emanuel om van Oostende's verzande visschershaven een groote
handelshaven te maken, en de oprichting van de kortstondige Indische Compagnie
van 1698 geen aanwijzing voor den weg, dien een machtige monarchie moest opgaan?
Bovendien had het privaat initiatief niet getalmd. De terugkeer van den vrede had,
in België, die noeste wilskracht zien herleven, welke de ergste onheilen nooit konden
uitrukken. Reeds in 1714 hadden eenige ondernemende particulieren van den Raad
van State patenten bekomen om schepen naar Indië uit te rusten(1). Men hoopte
inderdaad, dat de handel met de Nieuwe Wereld, onder de Spaansche overheersching
belemmerd, vrij zou wezen onder de Oostenrijksche, en dat de keizerlijke vlag de
vaart voorzeker beschermen zou. De aan de meeste schepen gegeven namen waren
kenschetsend: L'Empereur Charles III (sic), Le Charles, Le Prince Eugène, La
Flandre Impériale. De uitslag overtrof de eerzuchtigste verwachtingen. De schepen
kwamen in 1716 terug naar Oostende, en de verkoop hunner lading liet 10 t.h. winst
over.

(1) M. Huisman: op. cit., blz. 83. Het zeer geleerd boek van M. Huisman kan nuttig geraadpleegd
worden voor alles wat de door de regeering van Karel VI beproefde economische opbeuring
betreft. Alles wat hoefde vond ik daarin. Voor de staatkundige conflicten, welke de oprichting
der Compagnie medebracht tusschen Oostenrijk, Engeland en de Vereenigde Provinciën, cf.
A. Goslinga: England's efforts towards European peace ('s-Gravenhage, 1915).
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En toch waren de reizen tamelijk lastig geweest. Een der booten kwam in de haven
terug zonder den schipper, die nabij Sinte-Helena door een Engelschen kanonbal
gedood werd, en al de bemanningen kloegen over de mishandelingen, welke zij van
Engelschen en Hollanders ondergaan hadden. Men kon zich niet ontveinzen, dat de
zeemogendheden ijverzuchtig waren. De bestuurders van de Indische Compagnie
schreven uit Londen aan den Britschen consul te Oostende: ‘Gij moet alles doen wat
gij kunt om den handel van dat land te breken en te schaden’(1). In 1717 verboden de
Vereenigde Provinciën harerzijds aan de zeelieden der Republiek, dienst te nemen
bij een vreemde compagnie die met Indië koopmanschapte. Er werd ontdekt, dat de
Hollanders een opstand in de hand gewerkt hadden, die te Antwerpen verwekt wer
door de zijdefabrikanten, bezorgd over de ontscheping te Oostende van Chineesche
zijden stoffen. De markgraaf van Prié ontrustte zich en ried voorzichtigheid aan. In
den Raad van State trokken de leden die tot den adel behoorden; partij voor de
Antwerpsche misnoegden. Ten slotte waren er ook lieden genoeg die aandeelen
hadden in de groote Hollandsche compagnieën en niets beters vroegen dan die voor
hun belangen zoo schadelijke mededinging te zien ophouden(2).
Doch de reeders werden door het hof van Weenen ondersteund. Het verdrag van
Passarowitz (Juli 1718) had den handel op de Levant voor Oostenrijk geopend, en
het bondgenootschap, dat het eenige dagen later (2 Augustus) tegen Spanje sloot met
Frankrijk, Engeland en Holland, opende aan hetzelve de schitterendste vooruitzichten
ter zee. In 1719 richtte de Keizer te Triest de Compagnie van de Levant op. Hij liet
aan den stadhouder van Oostende-schrijven, dat hij de zeevaarders van zijn
bescherming moest verzekeren, tegen ‘degenen die hen onbillijk belemmeringen in
den weg zouden stellen’(3). In September 1718 waren acht nieuwe zeebrieven verleend
geworden. Vergeefs vermaande de regeering van Londen die van Weenen, dat de
zeehandel der Nederlanden niet de minste kans tot slagen had, dat hij

(1) M. Huisman: op. cit., blz. 102, n. 2.
(2) Gachard: Documents concernant las troubles sous Charles VI, deel I, blz. 167.
(3) Huisman: op. cit., blz. 117.
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slechts enkele particulieren verrijkte, dat hij bij gebrek aan een nijverheid die aan de
schepen retourvracht kon bezorgen, zonder vergelding de kostbare metalen uit het
land trok, dat hij, kortom, geen ander uitwerksel had dan Engelsche en Hollandsche
avonturiers toe te laten aan het monopolie der bevoorrechte Compagnieën van hun
land te ontsnappen. Vergeefs ook kaapte een Hollandsch schip op de kust van Guinea
het vaartuig Le Marquis de Prié, dat de keizerlijke vlag voerde. De Brusselsche
regeering liet zich geen schrik aanjagen en deed als wedervergelding een Hollandsch
vaartuig aanslaan. Reeds werden nederzettingen in Indië gesticht. De Hollander
Cloots en de Ier Jacob Tobin hadden kort te voren, onder het Oostenrijksch
protectoraat, factorijen gesticht te Canton, en de Franschman La Merveille andere
te Sadatpatnam, in Coromandel.
De speculatiekoorts, welke de fabelachtige bijval van het ‘stelsel’ van Law te
Parijs toen door gansch Europa verspreidde, was wellicht niet gansch vreemd aan
de houding van het hof te Weenen tegenover die ondernemingen. Zoo, te Brussel,
de markgraaf van Prié de verzoeking weerstond, leende de bevelhebber der troepen,
de graaf van Vehlen, welwillend het oor aan allerlei verdachte financiers, die hij de
Oostenrijksche ministers aanbeval. Reeds in 1719 rieden dezen den keizer aan in de
Nederlanden een compagnie te stichten in den aard van die der Levant. De vrede die
het volgend jaar tusschen Oostenrijk en Spanje gesloten werd, verhoogde nog de
kansen voor dat ontwerp. Karel VI besloot daartoe in 1721. De markgraaf van Prié
ontving bevel een reglement op te maken. Hij belastte daarmede een zijner
schranderste medewerkers, den Ierschen vluchteling Mac Neny die, de denkbeelden
van Cloots en van de Antwerpsche kapitalisten Proli en de Pret ten nutte makend,
reeds het volgend jaar zijn arbeid aan de kanselarij kon voorleggen. Den 19en
December 1722 kondigde de keizer het reglement af als handvest van de ‘Keizerlijke
en Koninklijke Indische Compagnie, in de Oostenrijksche Nederlanden gevestigd
onder de bescherming van den heiligen Carolus’, en die van toen af eenvoudig de
Oostendsche Compagnie genoemd werd(1).

(1) Zie de handvest in Gachard: Ordonnances, deel III, blz. 322.
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Haar oprichting, een zeer behendige navolging van die der beroemde bevoorrechte
compagnieën van de Vereenigde Provinciën, van Engeland en van Frankrijk, geeft
haar, kradhtens ‘het souvereine recht des keizers en dat der natuur en der menschen’,
voor dertig jaar het monopolie van den handel in Oost- en in West-Indië, alsmede
in heel Afrika. Aan de onderdanen van Oostenrijk in de Nederlanden wordt alle
deelhebbing in eenig andere compagnie verboden. Zij geniet vrijstelling van
uitvoerrechten en is bevoegd tot het uitrusten van oorlogsschepen, tot het sluiten van
verdragen in den naam des keizers en, insgelijks in zijn naam, tot het aankoopen van
gronden en havens, alsmede tot het stichten van koloniën, na daartoe de machtiging
te hebben ontvangen van den gouverneur-generaal der Nederlanden, die zich moet
vergewissen of zij geen inbreuk maakt op de voorrechten van natiën die overzee een
‘privatieven handel’ genieten. Haar schepen varen onder de keizerlijke en koninklijke
vlag, en Karel VI belooft ‘dezelve te zullen beschermen en verdedigen tegen een
ieder, die ze onbillijk zou aanvallen en, desnoods, het geweld onzer wapenen te
gebruiken om ze te ondersteunen en te behouden in de volle vrijheid van haar handel
en haar zeevaart’. Het kapitaal bestaat uit 6 millioen gulden, vertegenwoordigd door
6000 aandeelen van 1000 gulden. Zij is ten slotte gesteld onder het gezag van zeven
in de Nederlanden wonende bestuurders, waarvan één door den keizer aangewezen
wordt.
Met zulke inrichting is het duidelijk dat, zoo de compagnie in België gevestigd is
en zoo haar hoofden en haar kapitaal door België verstrekt worden, haar kans van
welslagen berust op de macht van den Oostenrijkschen vorst. Zij kan, om te slagen,
slechts tellen op de krachtdadigheid van Karel VI. Ondersteunt hij ze, zooals hij
belooft, dan opent zich de schitterendste toekomst voor haar. Langs Oostende zullen
de Nederlanden op zee den uitweg vinden, welken de sluiting der Schelde hun ontnam.
Zij zullen binnen hun grenzen niet meer verstikken; zij zullen, als voorheen, een
doorgang- en doorvoerland worden. Dank zij de wedergeboorte van den handel, zal
's lands aanleg tot de nijverheid wonderen verrichten. Fabrieken zullen in de steden
verrijzen; de kapitalen, welke
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in de koffers slapen of in landerijen belegd zijn, zullen ten dienste van den
ondernemingsgeest worden gesteld en aangroeien naarmate deze zich ontwikkelt.
Waarom Duitschland's en Oostenrijk's handelsbeweging niet naar België getrokken?
Raadt de keizer niet een verstandhouding aan tusschen de Oostendsche Compagnie
en die van Triest? Betoont Hamburg niet de meest bemoedigende inzichten?(1).
Ongetwijfeld openen die blijde vooruitzichten nog slechts de oogen van die
minderheid van helderziende geesten die, twintig jaar vroeger, de pogingen van
Bergeyck ondersteunden. De economische verzwakking, die sedert het einde der
XVIe eeuw gedurig verergerde, heeft den kapitalistischen geest schier heel verdoofd.
Slechts zelden vindt men mannen van zaken die, in de rampspoedige omstandigheden
waarin men zich bevindt, nog iets van zijn stoutheid en zijn beweeglijkheid behielden.
Het economisch leven is door dezelfde behoudsgezinde strekkingen gekenschetst
als het staatkundig leven. Elke nieuwheid schijnt gevaarlijk. Houden wat men heeft,
voortploeteren in den toestand waarin men leeft, dàt is de ware wijsheid. Elke
particulier, elke stad zondert zich af, sluit zich op in het eng domein der onmiddellijke
belangen, en verdedigt dezelven des te vinniger hoe middelmatiger deze zijn. Het
moet dan ook niet verwonderen, zoo de Compagnie, in stede van geestdrift,
aanvankelijk niet's dan onrust en argwaan ontmoet. De ten voordeele van Oostende
ontworpen werken doen eenstemmig protest oprijzen. De Brabantsche steden verzetten
zich tegen het denkbeeld, een maatschappij te belasten met het uitdiepen der Demer
en dezelve het monopolie van de scheepvaart op die rivier te verleenen. Om geen
ongenoegen te Gent en te Brugge te verwekken, wordt het plan tot het graven eener
vaaft tusschen Oostende en Antwerpen niet hervat. De Staten van Vlaanderen
weigeren konvooischepen voor de Compagnie uit te rusten, doch daar het
konvooirecht, waarvan zij de lasten verwerpen, hun inkomsten oplevert, verzetten
zij er zich tegen, dat de Compagnie zelve die schepen uitrust!

(1) T. Baasch: Hamburg und die Compagnie von Ostende. Zeitschrift für Social- undWirtschaftsgeschichte, deel V [1897], blz. 309 en volg.
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Die onverschilligheid treft gelukkiglijk niet al de standen. Wat verrassing baren moet,
is niet de onwil waarmede de Compagnie bejegend wordt, doch wèl de steun dien
zij vond. Wie had kunnen gelooven dat, toen de inschrijvingen den 11n Augustus
1723 in de gaanderijen der Antwerpsche Beurs geopend werden, dezen in twee dagen
het volle bedrag van het kapitaal bereiken zouden? Voorzeker schreven talrijke lieden
slechts in, om den keizer te behagen. Mannen, als de hertog van Arenberg of de prins
van Ligne, konden zich zeker niet onthouden. Niettegenstaande zijn afkeer voor een
onderneming, waarvan de houding der zeemogendheden hem slechts moeilijkheden
deed verwachten, was Prié groothartig: zijn inschrijving was de grootste: zij bedroeg
150 aandeelen.
Op 10 Februari 1724 zeilden de eerste drie schepen der Compagnie de haven
Oostende uit, onder kanongebulder. De in Indië reeds gestichte nederzettingen waren
middelerwijl versterkt en vergroot. De schipper van de Charles VI had op 13
November 1723 een factorij verkregen te Banki Bazar, in Bengalen; die van
Sadatpatnam en van Canton waren uitgebreid geworden.
Dat maakte groot misbaar te London en te Amsterdam. Hoe! De keizer, die slechts
door de welwillendheid der zeemogendheden in het bezit der Nederlanden kwam,
was onbeschaamd genoeg, dezelven aan te randen in wat haar het duurbaarst was,
wil zeggen in haar handel! Konden zij dulden, dat de pas tegen Frankrijk opgerichte
‘barrière’ hem als zeebasis tegen zijn voormalige bondgenooten diende? Engeland,
zijn macht bewust, beschouwde de zaak uit een hooger standpunt. De Oostendsche
Compagnie ontrustte het slechts omdat het in die onderneming een aanwijzing zag,
dat Oostenrijk wellicht een politiek van uitbreiding ter zee zou kunnen inslaan(1). De
Vereenigde Provineiën, die geen aanspraak op de heerschappij ter zee meer konden
maken, lieten kleingeestiger, doch spijtiger klachten hooren. Na zoovele voorzorgen
om België's handel te smachten, waren zij woedend bij de gedachte, dat die kon
herleven en op de Vlaamsche kust een mededinger voor Amsterdam doen verrijzen.
Vroeger hadden

(1) Gerald B. Hertz: England and the Ostend Company. English Historical Review, 1907, blz.
255 en volg.
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zij, tegen Spanje, de vrijheid op zee geëischt. Nu wilden zij die ontzeggen aan allen,
die ze niet gewapenderhand konden veroveren.
Daar zij echter geen openlijke bedreiging dorsten uiten, namen zij haar toevlucht
tot kuiperij. Haar gezant te Madrid beijverde zich den jongen koning van Spanje,
Lodewijk I, tegen Oostenrijk op te ruien. Men sprak van den keizer ‘met fluitjes’(1)
uit de Nederlanden te verdrijven, van Vlaanderen teverdeelen, van het infant Ferdinand
te geven. Doch men had op Frankrijk moeten kunnen rekenen, en Frankrijk wilde
van geen nieuwen Europeeschen oorlog weten. De plotselingedood van Lodewijk I
bracht overigens Philips V op den Spaanschen troon en deze verzoende zich met
Karel VI, door het toedoen zijner vrouw, Elisabeth Farnese. De verdragen, welke hij
met hem sloot (30 April-1 Mei 1725)(2), vestigden niet alleen het bondgenootschap
der beide kronen, doch vergunden nog de onderdanen van Karel VI ‘alle
handelsrechten en -privileges, zonder uitzondering, waarvan de Engelsche en
Hollandsche natiën in de Staten der Spaansche monarchie genoten’. De Oostendsche
Compagnie was zelfs met name in die overeenkomsten genoemd. Dadelijk stegen
haar aandeelen met 18 t.h.
Engeland sprong terstond op. Het wilde volstrekt niet, dat Oostenrijk, met Spanje's
hulp, een zeemogendheid werd. Robert Walpole zegde tot Starhemberg, dat wie den
Britschen handel aanviel, ‘de Engelsche natie de oogen uitstak’(3). Terzelfder tijd
verzoende het Londensche kabinet zich met Versailles, wiens aloude vijandschap
voor het huis Habsburg door het Oostenrijksch-Spaansch verdrag opgerakeld was;
een bondgenootschap werd tusschen beide op 3 September 1725 onderteekend. Eerst
het volgend jaar traden de Vereenigde Provinciën tot hetzelve toe. Doch reeds op 31
Juli 1725, hadden zij, in strijd met het Barrière-tractaat, een nieuw douanetarief
ingevoerd, dat de economische opbeuring der Nederlanden den doodslag moest
toebrengen.

(1) Huisman: op. cit., blz 321.
(2) Dumont: Corps diplomatique, boekdeel VIII, 2e deel, blz. 106 en volg. Cf. L. Bittner:
Chronologisches Verzeichniss der österreichischen Staatsverträge, deel I, blz. 142 (Weenen,
1903).
(3) Huisman: op. cit., blz.331.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

200
Karel VI wenschte den oorlog niet en was onbekwaam dien te ondernemen. Het
Duitsche Rijk ondersteunde hem niet. Behoudens eenige hoogleeraren, die met groot
vertoon van belezenheid bewezen, dat het volkenrecht het Belgium Austriacum
veroorloofde den zeehandel te drijven, bekommerde zich niemand, behalve Hamburg,
over de Oostendsche Compagnie. Overigens werd de politiek des keizers allengskens
door dynastische beschouwingen geleid. Bij gebrek aan mannelijken erfgenaam, had
hij graag zijn troon aan zijn dochter Maria-Theresia overgelaten. Zonder Europa's
instemming was dat onmogelijk, en hoe die instemming verkregen, zoo hij het
wantrouwen en den wrevel niet stilde, welke zijn handelsontwerpen hadden verwekt?
Hij was er de man niet naar, om de grootheid van zijn huis te offeren aan de
economische uitbreiding zijner Staten. Op 31 Mei 1727 aanvaardde hij een door
Frankrijk, Holland en Engeland aangeboden ultimatum. ‘Voor Europa's welzijn’,
stemde hij er in toe, de vergunning van de Compagnie der Nederlanden, ‘die wrevel
en argwaan verwekt had’, voor zeven jaar te schorsen(1).
Zijn inzichten waren zoo wel verborgen geweest, dat niemand in België den
voorbereiden ommekeer kon gissen. De bestuurders der Compagnie, die vertrouwen
hadden in zijn woord, rustten juist toen hij hen in den steek liet, twee schepen uit
voor het Verre Oosten. Zeer bemoedigende blijken van economische wedergeboorte
waren te bespeuren. Te Oostende was reeds een scheepstimmerwerf opgericht. Een
vennootschap tot bevordering van de zeevisscherij werd te Nieuwpoort gesticht. Een
andere vereeniging, te Brugge gevestigd, zond schepen ter walvischvangst uit naar
Groenland. Binnen in het land, verrezen allerhande fabrieken. De invoer- en
doorvoerrechten op de koopwaren, uit China en Hindostan ingevoerd, bereikten in
1726 de som van 1.985.315 gulden.
Het spreekt van zelf, dat de aftocht des keizers een erge verslagenheid verwekte.
De koers der aandeelen, die in Mei 1228 gulden bereikte, viel op 470 den 1n Juni.
En toch was

(1) Dumont: Corps diplomatique, boekdeel VIII, 2e deel, blz. 146: Bittner: op. cit., blz. 146.
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de Compagnie slechts geschorst; zij was niet opgeheven. Eenigen tijd lang, trachtte
Karel VI ze te redden; hij had geen bord voor het hoofd en wilde tegenover Europa
een fatsoenlijk figuur maken. Doch hij stond vóór lieden, die een volledige capitulatie
eischten. Een Hollandsch minister verklaarde vlakuit, ‘dat hij zich liever de keel
afsneed dan het minste gemak aan de Compagnie te verleenen’(1). De ommekeer van
wege Spanje, dat, einde 1729, met Oostenrijk brak en het in Italië bedreigde,
bespoedigde het einde. Het kabinet van Weenen, dat wel gedwongen was met de
zeemogendheden goed te staan, onderwierp zich aan dezelven. Uit ouder gewoonte,
wilde het toch eenig voordeel uit zijn vernedering halen. Het vroeg, als wederdienst
voor de opheffing der Oostendsche Compagnie, om vrijgesteld te worden van het
betalen der toelagen voor het onderhoud der Hollandsche garnizoenen in de
Nederlanden. Engeland wilde slechts (16 Maart 1731) het sluiten beloven van de in
het Barrière-tractaat voorziene handelsschikking(2). En de Vereenigde Provinciën
weigerden zelfs die verzekering te geven (20 Februari 1732)(3).
Oostenrijk, dat de Oostendsche Compagnie in 't leven geroepen had, bleek dus
onbekwaam ze te ondersteunen en te verdedigen. Om zijn kunstmatige grootheid te
vrijwaren, beschikte het slechts over de gladheid en het geschacher der dynastische
politiek; het kon derhalve in zich zelf de wilskracht, de vastberadenheid, noch de
volharding vinden, welke ten behoeve van de groote economische ondernemingen
van een Staat vereischt worden. De markgraaf van Prié had klaar gezien: de
mislukking bevestigde het wantrouwen, dat de oude diplomaat jegens de Compagnie
immer gekoesterd had. Het was werkelijk onmogelijk, Europa te aanzoeken het
erfrecht van Maria-Theresia te erkennen en tevens Engeland en de Vereenigde
Provinciën in hun allereerste belangen te bedreigen.
België moest de eerzucht en de onbezonnenheid van het hof van Weenen bekoopen.
De Oostende Compagnie maakte ge-

(1) Huisman: op. cit., blz. 440.
(2) Dumont: loc. cit., blz. 213; Bittner: op. cit., blz. 149, 151.
(3) Huisman: op. cit., blz. 482.
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bruik van het recht dat haar gelaten was, nog twee schepen naar Indië te zenden
(1732), vervolgens ging zij tot liquidatie over. Zij sukkelde nog een vijftig tal jaren,
met kapitalen uit te leenen en aan eenige handelsondernemingen deel te nemen; zij
verdween voorgoed in 1785 in het faillissement van het: huis Proli van Antwerpen.
Van de verwachtingen, welke zij had doen ontstaan, bleef niets over. Haar val liet
de Nederlanden zelfs in een ellendiger toestand dan dien, waarin zij bij haar oprichting
waren. Zij smachtten onder het douanetarief van 1725. De door hun zegepraal
opgeblazen Hollanders pochten er op, dezelven nog slechts te beschouwen ‘als een
wingewest, dat onder de bescherming des keizers stond’(1). Karel VI erkende, dat de
handel oogenschijnlijk verkwijnde(2). Conferentiën, welke hij in 1737 geopend had
in de verwachting, de in het Barrière-tractaat beloofde handelsschikking te bekomen,
duurden en blevun duren door den onwil en de kwade trouw van de onderhandelaars
der zeemogendheden.
De openbare meening, die onverschillig geweest was bij de oprichting der
Compagnie, bleek het niet minder bij haar verdwijning. De Staten van Vlaanderen
en van Brabant deden wel eenige vermaningen, doch het was alles. De onderneming
had niet lang genoeg bestaan om het ingesluimerde land wakker te schudden. De
opwekking was slechts oppervlakkig geweest: de gewone onbeweeglijkheid kwam
van zelf terug. Men had den keizer geenerlei dank geweten om zijn initiatief; men
was ook niet boos om zijn mislukking. Hij zelf bekommerde er zich wèl over. Hij
had gehoopt, dat de Compagnie zijn geldwezen in de Nederlanden zou verbeterd
hebben, zoodat hij gemakkelijk de toelagen van de ‘barrière’ had kunnen betalen;
nu, in 1740 brachten de douanerechten minder op dan in 1715! En bij die
ontgoocheling kwam nog de herinnering aan den smartelijken hoon, hem ten
aanschouwe van Europa aangedaan. Kortom, Oostenrijk had in de Nederlanden
anders niet geoogst dan schade en schande. Slechts over Anneessens had het
gezegevierd. Het vond ongetwijfeld, dat dit onvoldoende was en dat het land niet
waard was wat het kostte.

(1) Huisman: op. cit., blz. 525.
(2) Gachard: Ordonnances, deel V. blz. 110.
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III
De markgraaf van Prié had het gelag betaald van de aanstelling van het Oostenrijksche
huis in de Nederlanden. Zooals bij elk nieuw stelsel, was zijn bestuur een bestendige
weifeling, proefneming en navorsching. Het trok hem, van den beginne af. den haat
van het volk op den hals, wat hem onverschillig liet, en ten slotte de ongenade zijns
meesters, wat zijn dood kostte. Op het door hem voorbereid en afgebakend terrein,
diende nu gauw een stevig gebouw opgericht, dat strookte èn met de gewoonten der
natie èn met de eischen des keizers.
De ervaring had de gebreken van het in 1715 gevestigd regeeringsstelsel duidelijk
laten blijken. Het was klaar, dat de hooge adel den vorst de verwachte hulp niet zou
leenen. Doch het ware gevaarlijk geweest, hem ruwweg van de regeering uit te sluiten.
De moeilijkheid vermijden, zulks was het zekerste middel voor haar oplossing. De
Raad van State zou blijven bestaan, doch hij werd opnieuw wat hij onder de laatste
koningen van Spanje nooit had opgehouden te zijn: een eenvoudige paraderaad. Open
brieven herstelden naast hem den Privaten Raad en den Financieraad(1), beide
uitsluitend uit rechtsgeleerden samengesteld. Na zoovele kortstondige nieuwigheden,
kwam men dus tot de aloude inrichting der Bestuursraden terug, zooals die door
Karel V was ingesteld.
Thans scheen evenwel het behoud van de intendanten van financiën en van hun
toegevoegden als een modern bijgebouw aan het oude huis. Die instelling, laatste
herinnering aan het ‘Anjousch’ stelsel, moest ook wegvallen. De door den keizer
gewilde centralisatie in het belastingswezen had het volk, dat sedert eeuwen gewend
was in zijn financieele vrijheid den kloeksten waarborg zijner staatkundige vrijheid
te zien, een onoverwinbaren afkeer ingeboezemd. Alle pogingen stuitten op dien
hinderpaal. In 1729 ried het Brusselsch hof het Weensch hof aan, niet verder aan te
dringen. Een nieuwe poging, in 1734, had green beter gevolg. De instelling der
intendanten, zegde de kanselier van Brabant, was ontleend aande Fransche regeering,
‘die, om haar despotisme,

(1) Gachard: Ordonnances, deel III, blz. 515.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

204
in deze landen zeer gehaat en verfoeid wordt door, deze underdanen, die geboren
worden met den geest der vrijheid, welken zij door hun privileges genieten, en aan
welken zij zoozeer hechten als aan hun ieven’(1). De graaf van Harrach erkende dat,
al was het bestuur der openbare penningen peuterig en bedilziek en al lag het voor
een nietigheid te twisten, het toch beter was het met al zijn gebreken te behouden
dan door een voorbarige kervorming een land te misnoegen, ‘dat zoo moeilijk om
besturen is, en waar geen 3000 man geregelde troepen liggen’(2).
Karel VI drong niet verder aan. Hij stemde er in toe, niet met overhaasting te werk
te gaan, doch de toekomst af te wachten. In 1735 beval hij aan, de intendanten
stillekens in te voeren, met al de noodige voorzorgen ‘om die medicijn te doen
innemen, die keel heilzaam is, dock in het begin een weinig bitter smaakt’(3). Zelfs
met zooveel zachtheid toegediend, werd ze door den patiënt geweigerd. De
intendanten kwamen niet in België, vóór de regeering van Josef II. Van de
nieuwigheden van Philips V, kon Karel VI niets redden dan de verpachting der
belastingen in sommige provinciën. Dat was voldoende voor zijn opportunisme. De
hoofdzaak was, dat de adel nu niet meer bij machte was, de regeering te hinderen.
Werden de privileges aangeraakt, dan kreeg hij een gelegenheid om een gevaarlijke
populariteit te verwerven door te protesteeren. De boodschap was dus de privileges
‘zicktbaar’ eerbiedigen. In stede van ze openlijk aan te vatten, werden tegen dezelven
mijnen en sappen aangewend. Maria-Theresia, na den dood haars vaders, zette die
langzame dock zekere taktiek voort. Bij haar overlijden, was het overschot der aloude
vrijheden allerzijds zeer bedreigd. Het ongeduld en de onbehendigheid van Josef II
zouden de Brabantsche revolutie verwekken en de door een halve eeuw volkarding
verworven uitslagen te loor doen gaan.
De Pragmatieke Sanctie maakte geen deel uit van die ‘bittere medicijnen’, welke
Karel VI zoo voorzicktig toe-

(1) Gachard: Ordonnances, deel III, blz. LVII.
(2) Ibid., blz. LVIII-LX.
(3) Ibid., blz. LXI.
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diende. Het kon de Belgen, die door Europa onder den Oostenrijkschen keizer
geplaatst waren en in kun nieuwen toestand berustten, weinig sckelen welke
opvolgingswet het hem behagen zou zijn Staten op te leggen. Wat er ook gebeurde,
het was klaar, dat zij den erfgenaam des keizers zouden behooren, en zij hadden
evenmin belang als recht om zick met de aanwijzing van dien erfgenaam te bemoeien.
Met Karel II was het geslacht hunner ‘natuurlijke’ vorsten uitgestorven. Het testament,
dat hij ten voordeele van Philips V maakte, had dien Bourbon nog de toetreding van
de zuivere legitimisten doen verwerven. Dock de vrede van 1725, waarbij Philips
en Karel zick met elkander verzoenden, had de ‘Anjousche’ partij alle reden van
bestaan ontnomen(1). De afgevaardigden der provinciën, op 15 Mei 1725 ten paleize
van Brussel op een algemeene vergadering bijeengeroepen, aanhoorden dus
stilzwijgend de lezing van de Pragmatieke Sanctie, door graaf van Daun gedaan.
Waartoe hadde eenige opmerking gediend? Zij wisten heel goed, dat Maria-Theresia's
rechten op de opvolging haars vaders niet van hen, doch van Europa afhingen. Veel
meer belang hechtten zij aan de aanstaande komst der landvoogdes, welke Weenen
hun zou zenden.
Inderdaad, na het ontslag van prins Eugeen, en weer naar de Spaansche traditie,
had de keizer besloten, een vertegenwoordiger van zijn huis naar Brussel te sturen,
overeenkomstig de bepalingen van het verdrag van Atrecht(2). Nu dat de moeilijkheden
van het begin overwonnen waren, zag hij er geen beletsel in, het in de Nederlanden
gevestigd voorloopig stelsel af te schaffen. Reeds op 23 December 1724 wees hij
zijn zuster, Maria-Elisabeth, als landvoogdes aan. Tot haar komst, zou de graaf van
Daun in haar plaats besturen, als waarnemend luitenant-gouverneur en
kapitein-generaal(3).

(1) Den 22n Juni 1720 had Philips V reeds een eersten afstand der Nederlanden ten voordeele
van Karel VT onderteekend. Hij schreef dien over in het verdrag van 30 April 1725, dat den
vrede tusschen Oostenrijk en Spanje herstelde. Dumont: Corps diplomatique, boekd. VIII,
2e deel, blz. 106 en volg.
(2) Geschiedenis van België, deel IV, blz. 154.
(3) Zie zijn open brieven van 27 Januari - 1725 in Gachard: Ordonnances, deel III, blz. 472.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

206
De aartshertogin deed den 9n October 1725 haar intrede te Brussel. Het was een oude
juffrouw van vijf en veertig jaar, dochter van keizer Leopold en Eleonora van
Neuburg. Zij was groot, forsch, noch schoon noch lieftallig, doch tamelijk statig en
vooral fier op haar rang en haar huis; zij was beter geschikt om het land te bedwingen
dan om het te bekoren. Zoo zij niets van staatkunde af wist, was zij anders zeer
geleerd. Toen ze door Leuven kwam, had zij de Hoogeschool verwonderd, door in
't Latijn te antwoorden op de redevoering van den rector, en men schreef haar het
opstellen toe van een Chronologia Augustissimae domus Austriacae, dat zij op
achttienjarigen ouderdom zou geschreven hebben(1). Met zulk een opleiding, waarbij
de godsvrucht van het Weensche hof dient gevoegd, moest zij wel voor de
godsdienstige zaken een groote belangstelling hebben, die nog vermeerderd werd
door den wellicht onbewusten wensch, op aartshertogin Isabella te gelijken Doch in
haar catholicisme lag geen zweem van Isabella's Spaansch mysticisme. Het was de
eigenmachtige, gouvernementeele en ordelijke godsdienst van een minderwaardige,
doch evenzeer van de Jezuïeten afhankelijke Mevrouw de Maintenon. Haar Fransche
biechtvader, Pater Amiot, werd haar geheimraad(2), en te Brussel had men pret, omdat
een Jezuïet in haar loge zat, telkens dat zij zich verwaardigde naar den schouwburg
te komen. Doch het volk zag graag dat zij bedevaarten, processiën, kloosterjubilé's
bijwoonde, uit haar koets stapte om het heilig sacrament te volgen en, op Witten
Donderdag, de voeten van twaalf arme vrouwen waschte. Haar ernstige, koele
godsvrucht, die meer uit het hoofd kwam dan uit het hart, ging gepaard met een
strengen eerbied voor de etiquette. Trotsch over de hoogheid van haar rang, zonderde
zij zich in het hof af. Zij at alleen en werd door dames bediend, en noch de keurvorst
van Beieren noch die van Keulen, hadden de eer aan haar tafel te zitten, als zij naar
Brussel kwamen.
Het lag in de bedoelingen des keizers, dat ze zich met

(1) Bull. de la Comm. roy. d'Hist., 3e reeks, deel V [1863], blz. 369.
(2) Ibid., blz. 375 en volg.
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een schier koninklijke waardigheid omringde. Sedert haar aankomst te Brussel, werd
aan de provinciën een jaarlijksche toelage van 560.000 gulden gevraagd voor de
hofhouding(1). Zij had een grootmeesteres, een grootmeester, een opperstalmeester,
een opperschenker, een hoofdman der wacht, gekozen onder de leden van den
Oostenrijkschen hoogen adel en van de eerste familiën van België(2). Haar Duitsche
omgeving oefende overigens niet den minsten invloed op de denkbeelden noch op
de zeden van 's lands adel. Het overwicht van de Fransche taal, beschaving en modes
in al de Duitsche hoven werd aan het Brusselsch hof nog verscherpt door de nabijheid
van Parijs. Ten tijde van Albertus en Isabella hadden de Spaansche en de Belgische
hovelingen, behoudens zeldzame uitzonderingen, tegenover elkander, twee
ondoordringbare, om zoo te zeggen onverzoenlijke groepen uitgemaakt. Hier paste
het vreemd element zich onmiddellijk bij het inheemsch element aan, daar beide
gemeenschappelijk onder den Franschen invloed stonden. In stede van den adel en,
bij weerstuit, de natie te verduitschen, droeg het Oostenrijksch hof van Brussel
daarentegen machtig bij tot dezer verfransching.
De door den keizer aan Maria-Elisabeth gegeven volmacht overtrof die, welk een
landvoogd der Nederlanden ooit bezeten had. Doch zij bestond slechts op het
perkament harer open brieven(3). Werkelijk moest zij zich vergenoegen met een
plechtstatige rol van figurante. De graaf Visconti, vervolgens de graaf Harrach
vervulden, als grootmeesters van het hof, het ambt van ministers van het Weensch
kabinet, en zoo het haar soms overkwam, die tolken van het doorluchtig hoofd van
het ‘geheiligde’ Habsburgsche huis te dwarsboomen, dan was het onder den invloed
van haar biechtvader.
Haar zestienjarige regeering, de langste welke de Neder-

(1) G. Bigwood: Les impôts généraux dans les Pays-Bas autrichiens, blz. 44 (Leuven, 1900).
(2) Het personeel van het hof bestond uit 258 personen. Zie Gachard: Ordonnances, deel IV,
blz. 33. Cf. M. Huisman: Quelques documents inédits sur la cour de l'archiduchesse
Marie-Elisabeth. Annales de la Soc. d'archéologie de Bruxelles, deel XV (1901).
(3) Gachard: Ordonnances, deel III, blz. 512.
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landen kenden sedert Albertus en Isabella, vestigde hier het Oostenrijksch stelsel,
dat onder het beheer van Prié nog zoo hatelijk was. Waarheidshalve hoeft gezegd,
dat zij daartoe niets gedaan had; de omstandigheden hadden alles verricht.
Het land wenschte slechts den vrede, en het smaakte dien, zoolang zij leefde. De
Belgen konden nauwelijks aan zooveel geluk gelooven, toen zij, bij het uitbreken
van den Poolschen successie-oorlog (1733-1735), vernamen dat zij onzijdig zouden
blijven, in stede van als naar gewoonte overweldigd te worden. Om aan de
verplichtingen te ontsnappen, welke het Barrière-tractaat haar oplegde, sloten de
Vereenigde Provinciën spoedig met Frankrijk een overeenkomst (24 November
1733), volgens welke de Nederlanden buiten de krijgsverrichtingen zouden blijven.
Lodewijk XV behield zelfs zijn zaakgelastigde te Brussel. De keizer achtte, dat zijn
waardigheid hem niet toeliet een schikking te erkennen, door vreemde mogendheden
aangaande een zijner Staten genomen; doch hij was al te gelukkig, die te baat te
nemen. en hij wachtte zich wel zijn bedreiging, Frankrijk langs Luxemburg te
overweldigen, ten uitvoer te brengen. Zonder iets verricht te hebben om de provinciën
een zeldzame en des te kostbaarder rust te bezorgen, ontving Oostenrijk de belooning
eener niet verschuldigde erkentelijkheid. In 1735 had Karel VI de voldoening te
vernemen, dat al de provinciën gereedelijk een buitengewone toelage van 1.680.000
gulden toegestaan hadden, om hem te helpen zijn vijanden te bestrijden(1).
Die eerste poging was al te wel gelukt, dan dat men er geen andere beproefde. De
waarborg eener leening van 4 millioen voor den oorlog tegen de Turken werd
eveneens-toegestaan in 1738. Het volgend jaar, kwam de keizer nogmaals aankloppen
voor 3 millioen(2). Het moest hem niet verwonderen, deze maal minder bereidwilligheid
te ontmoeten(3). Doch de gedane proefneming was beslissend: Bel-

(1) Bull. de la Comm. roy. d'Hist., 2e reeks, deel I [1851], blz. 475.
(2) G. Bigwood: Les origines de la dette belge. Annales de la Soc. d'archéologie de Bruxelles,
deel XX (1906).
(3) Bull. de la Comm. roy. d'Hist., 2e reeks, deel I [1851], blz. 503.
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gië zou ‘opbrengen’. Dank zij den vrede, gewende het land zich aan het nieuw stelsel.
Zoo de handel bleef slabbakken, - hij schijnt nooit zoo flauw geweest te zijn als in
1740, - ontwikkelde de landbouw zich tamelijk snel. Gedurende de vijftien jaren die
verliepen tusschen 1725 en 1740, waren de oogsten meer dan de helft van den tijd
voldoende, daar de graanuitvoer slechts zesmaal verboden werd(1).
Te midden van de algemeene veiligheid, begonnen de argwaan en de
ontevredenheid in te sluimeren. De verzaking van de Spaansche Bourbon's aan de
Nederlanden ontnam de groote heeren het middel om de dynastische trouw als
uitvlucht te nemen tot voortzetting van een voortaan doelloos verzet. In 1737
aanvaardde hertog Leopold van Arenberg het opperbevelhebberschap over de troepen
in de Nederlanden, dat vóór hem nooit door een Belg waargenomen was. De
gestemdheid van den lagen adel was nog meer bemoedigend. In België, evenmin als
elders, kon de regeering dien stand missen, die door zijn gegoedheid, zijn geleerdheid,
zijn overleveringen aangewezen was om haar bedienden te leveren, die het niet alleen
als een recht, doch ook als een plicht beschouwden, openbare ambten te vervullen,
die, ruimschoots van middelen voorzien, meestal niet te veeleischend waren en die,
door hun geboorte, over een gezag beschikten, dat den Staat ten goede kwam. Reeds
in 1736, schreef zij voor, liefst candidaten uit den grooten adel in de Justitieraden te
benoemen(2) en drie jaar later mocht zij vernemen, ‘dat verscheidene edelen een ambt
waarnemen en dat anderen een bediening vragen’(3). In de steden was alles gerust.
De kwijtschelding, in 1725, voor de Brusselsche onlusten verleend, had zelfs de
herinnering aan dezelve uitgewischt.
Om tot een volkomen rust te geraken, hoefde nog de Jansenistische twist gesmoord.
Sedert de vervolging van wege Philips V, had de regeering zich die zaak niet meer
aangetrokken. Het meegaand bestuur der zeemogendheden had de Augustinianen
het hoofd weer doen opsteken. Zij waren machtiger in 1713 dan in 1706 en, evenals
hun Fransche geloofsgenooten, bereid om zich te bemoeien met het geschil,

(1) In 1725, 1726, 1729, 1731, 1739 en 1740.
(2) Gachard: Ordonnances, deel V, blz. 119.
(3) Bull. de la Comm. roy. d'Hist., 2e reeks, deel I [1851], blz. 505.
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dat opgerezen was door de bul Unigenitus (8 September 1713), welke de Réflexions
morales van Pater Quesnel als kettersch veroordeelde en hun dus niet meer toeliet
in de Kerk te blijven, zoo deze het gezag der bul erkende. Het catholicisme dat zij
aankleefden, verplichtte hen derhalve 's pausen dogmatisch gezag te betwisten. Het
door de quaestie der heiligmakende genade ontketend conflict verplaatste zich dus
op het terrein der geestelijke politiek. Tegen den paus beriepen de Jansenisten zich
niet alleen op het concilie; zij aanzochten nog den steun der wereldlijke macht, die
door de pauselijke onfeilbaarheid bedreigd werd in haar prerogatieven tegenover de
geestelijkheid. Die geloovigen, die van Augustinus uitgegaan waren, brachten aldus
ten slotte de Kerk in botsing met de wereldlijke maatschappij.
Het beroep op de ‘Gallicaansche vrijheden’, dat hun in Frankrijk zulk een kostbaar
wapen verschafte, kon voor hen in de Nederlanden niet dienen. Doch zij mochten er
rekenen op de Justitieraden, wier waakzaamheid omtrent de vrijwaring van de rechten
des vorsten hun reeds meermaals te stade gekomen was. De canonist Willem van
Espen, die toen een laatste glans op de rechtsgeleerde faculteit van Leuven wierp,
leende hun ook de hulp van zijn wetenschap en zijn geestdrift. Als zoovele anderen
te dien tijde, had de strengheid van zijn levenswijze hem eerst tegen de ‘losse zeden’
der Jezuïeten doen opstaan en hem er vervolgens toe gebracht, Rome's overwicht,
dat zij verdedigden, te verwerpen. Hij meende, dat het catholicisme moest terugkeeren
tot zijn oorspronkelijke zuiverheid, dat het daarin slechts slagen zou door zich tegen
Rome's machtsoverschrijding te verzetten, en dat de Staat de Kerk een kostbaren
dienst zou bewijzen, zoo hij zijn rechten tegen de hare verdedigde. Hij gaf aan het
Belgisch Jansenisme de anti-ultramontaansche grondbeginselen, die, in de XVIIIe
eeuw, het zuiverste zijner leer uitmaken. Dit is zóó waar, dat zijn volgelingen
ophielden den alouden naam van Jansenisten te gebruiken, die veel van ketterij weg
had. Zij beschouwden dien zelfs als een beleediging, en meer dan eens verboden de
rechtbanken hun dien ‘verfoeilijken’ naam te geven(1).

(1) Gachard: Ordonnances, deel IV, blz. VII, Gaillard: Archives du Conseil de Flandre, blz. 429.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

211
Het episcopaat, aangevoerd door den nieuwen aartsbisschop van Mechelen,
Thomas-Philip van den Elzas, die in 1718 benoemd was, bood de rechtsgeleerden,
die zich schier allen rondom van Espen schaarden, een eenparig verzet. Nauwelijks
was de prelaat aangesteld, of hij legde de bul Unigenitus als geloofsregel op, en de
hem onderhoorige bisschoppen volgden dadelijk zijn voorbeeld. Harerzijds uitte de
godgeleerde faculteit van Leuven zich eveneens vóór de bul. Overal predikten
Jezuïeten en bedelmonniken voor dezelve. De weerstand brak onverwijld uit. Het
was gekend, dat de bul geen regelmatig placet bekomen had. Voor de tegenstanders
was haar afkondiging derhalve onwettig. Pastoors zonden prins Eugeen een
protestbrief; anderen, door de dertien oudste hoogleeraars van de faculteit der kunsten
ondersteund, richtten zich tot den keizer en tot den markgraaf van Prié(1).
Die storm ontrustte het Weensche hof. Zouden, in de reeds zoo woelige en
ontevreden Nederlanden, de godsdienstdriften ontketend worden, welke Frankrijk
op dit oogenblik beroerden? Prins Eugeen betuigde openlijk zijn verwondering over
de houding van den aartsbisschop(2); Prié zocht in die netelige zaak niet gewikkeld
te worden. Eigenlijk kon die aanhanger van het absolutisme de redeneering van de
tegenstanders der onfeilbaarheid niet afkeuren en moest hij met hen bekennen, dat
deze niet zóó ver kon strekken, den paus te veroorloven, onderdanen van hun eed
van getrouwheid te ontslaan. De Unigenitus moest hem niet minder afkeer inboezemen
dan de Luyster van Brabant.
Die stemming sloeg de tegenstanders mee. De Raad van Brabant deed den officiaal
van den aartsbisschop vóór zich verschijnen en verhaastte zich al de beroepen in te
schrijven, welke tegen het geestelijk rechtsgebied inkwamen(3). In 1719 gaf van Espen,
in de zaak van den plebaan van Leuven, een memorie uit, waarin de nietigheid van
het ‘schijnplacet’ bewezen werd(4), in naam van den heer de Bade,

(1)
(2)
(3)
(4)

Mémoires historiques sur l'affaire de la bulle Unigenitus, deel I, blz. 41 en volg.
A. von Arneth: Prinz Eugen von Savoyen, deel III, blz. 136 (Weenen, 1858).
Gachard: Ordonnances, deel III, blz. 347, n.
Mémoires historiques, etc., deel I, blz. 41.
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pastoor in de diocese Doornijk, teekent hij protest aan tegen de alzetting waarmede
de Bade gestraft was, omdat hij beroep op het concilie gedaan had. De Raad verborg
hem zijn goedkeuring niet. Een zijner leden, de heer de Tombeur, zond prins Eugeen
een smeekschrift tegen het onuitstaanbaar gedrag van de aanhangers des pausen(1).
Doch het door sermoenen opgehitste volk begon woelig te worden. Te Wevelgem
hadden Jezuïeten en kapucijnen de parochianen tegen den pastoor opgejaagd en
moest de Raad van Vlaanderen optreden om de orde te herstellen(2). Te Moescroen
en in de omliggende dorpen had een door Jezuïeten ingerichte missie vechtpartijen
uitgelokt, die aan de hedendaagsche kiesmeetings doen denken(3).
Eerst in 1723 besloot de keizer handelend op te treden. Hij verklaarde dat, gezien
de bul wettig afgekondigd was, de bisschoppen overeenkomstig de kerkregelen
gerechtigd waren degenen te vervolgen, welke zich ‘met ergernis’ tegen dezelve
verzetten, en dat de wereldlijke rechtbanken de bisschoppen niet mochten tegenwerken
door ‘onbevoegde beroepen’ te aanvaarden(4). Hij veroordeelde dus de tegenstanders.
Wel is waar, vermaant hij hun overwinnaars tot welwillendheid tegenover hen, daar
de bisschoppen opgedragen werd te handelen met ‘al de bezadigdheid, noodig tot
het behoud der openbare rust, zonder te vergen of te dulden, dat gemelde bul worde
onderteekend’. De hartstochten waren al te zeer opgehitst, om snel tot bedaren te
komen. Beide partijen gaven vrijen loop aan hun woede. Openlijk als ketters
gebrandmerkt, zagen de tegenstanders der bul, in hun parochiën, het volk weigeren
hun missen bij te wonen(5). Liever dan zich te onderwerpen, uitten verscheidenen
onder hen zich voor de scheuring zooals te Utrecht, waar het kapittel openlijk in
verzet tegen Rome gekomen was. Men vernam, dat twaalf geestelijken van Orval
hun klooster ontvlucht en naar de afgescheiden Kerk

(1) Du Parc de Bellegarde: Vie de van Espen, blz. 340 en volg.
(2) Mémoires historiques, etc., deel I, blz. 489; Gaillard; Archives du Conseil de Flandre, blz.
427 en volg.
(3) Du Parc de Bellegarde: Vie de van Espen, blz. 341.
(4) Gachard: Ordonnances, deel III, blz. 346.
(5) Mémoires historiques, deel I, blz. 57.
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overgeloopen waren(1). Van Espen verklaarde zich met veel misbaar voor dezelve in
een verhandeling, die bij den Raad van State aangeklaagd en op dezes bevel openlijk
gescheurd werd.
Die verandering van houding van den Raad van State verklaart zich niet alleen
door de keizerlijke beslissing van 1723, doch ook door de ontslagneming van prins
Eugeen en de terugroeping van Prié in 1725. De toegevendheid welke dezen voor
de tegenstanders betoond hadden, maakte onder graaf van Daun plaats voor een
vijandigheid, welke zich nog duidelijker uitte, toen Maria-Elisabeth te Brussel
gevestigd was. Toch had Karel VI, die vóór alles den vrede wilde bewaren, haar
aanbevolen voorzichtig te wezen. ‘De ijverzucht, die heerscht tusschen de Jezuïeten
en degenen die hun leerstelsel niet volgen, luidden zijn onderrichtingen, benevelt
gewoonlijk het openbaar oordeel. In die zaak, moet Uw Hoogheid trachten, door
middel van geheime navorsching bij vertrouwbare lieden, te onderscheiden wat
waarheid is en wat het gevolg is van hartstocht. Het mag niet gebeuren, dat geleerde
en deugdzame menschen door boozen gelasterd en voor Jansenisten uitgescholden
worden’(2).
Doch de aartshertogin, door pater Amiot geleid, zou naar dien raad niet luisteren.
Zij duldde, dat de aartsbisschop van Mechelen tegen de opposanten een strijd
ondernam, welke des te beslissender was, daar zij voortaan geen hulp meer te
verwachten hadden van de magistratuur, die onder het gezag gesteld was van den
Privaten Raad, waarvan de hoofdvoorzitter, de heer de Baillet, door zijn
onvoorwaardelijke toetreding tot de aanspraken van het Roomsche hof, de lange
overlevering der burgerlijke onafhankelijkheid verbrak(3). Reeds in 1727 kon zij naar
Weenen schrijven, dat ‘het aantal opposanten aanzienlijk verminderd was... evenals
degenen welke hen ondersteunden in de hooge Hoven van dit land en die thans
tamelijk omzichtig zijn’. Die gelukkige uitslag was bekomen, naar zij zegde, ‘dank
zij grondbeginselen van zachtheid en gematigdheid, gemengd met gezag’(4).

(1)
(2)
(3)
(4)

W. Tillière: Histoire de l'abbaye d'Orval (Namen, 1897).
Gachard: Ordonnances, deel IV, blz. VII.
Du Parc de Bellegarde: Vie de van Espen, blz. 616.
Gachard: Ordonnances, deel IV, blz. XVIII, n.
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In werkelijkheid was daar niets van. Sedert 1725 waren de tegenstanders blootgesteld
aan een krachtdadige beteugeling, gansch in strijd met de vermaningen des keizers.
De regeering beschouwde de bul Unigenitus ‘als een regel van geloof en van Staat’.
In spijt van de bevelen van Karel VI, liet zij de geestelijke overheden dezelve zoo
streng opleggen, dat een priester van Sinter-Goedele in ongewijde aarde begraven
werd, omdat hij geweigerd had dezelve op zijn doodbed te erkennen(1). De
aartshertogin had den Raad van Brabant verboden het beroep van de zusters des
aflijvigen te ontvangen, en had ze vóór den officiaal van Mechelen gezonden. Doch
de zaak maakte groot rumoer. De keizer had er kennis van en gaf Brussel kond, dat
hij niet duldde dat stervenden nog gedwongen werden tot de bul toe te treden, als zij
de absolutie reeds ontvangen hadden. Alles wat men van hem kon bekomen, onder
bedreiging van openbare ergernis en van een conflict met Rome, was dat zijn brief
niet afgekondigd, doch enkel aan de bisschoppen medegedeeld werd.
Die tusschenkomst verminderde geenszins de vervolgingen tegen de
overwonnelingen. In 1728 overleed de oude Ruth d'Ans, zonder de sacramenten der
stervenden te kunnen ontvangen. De kerkban werd uitgesproken tegen kanunniken
en priesters, die van Jansenisme beticht waren(2). De congregatie van het Oratorium,
door den aartsbisschop ontrust, gaf ten slotte den wederstand op, dien zij geboden
had sedert dat zij door Boonen in het land gebracht werd. Te Leuven werd van Espen
gedurig door de godgeleerden aangevallen. De Raad van Brabant dorst hem niet
verdedigen en bepaalde zich erbij, een schuchter verzoekschrift te sturen naar de
aartshertogin, welke zich niet verwaardigde hem te antwoorden. De kerk van Utrecht
was de laatste toevlucht voor dien ontembaren tachtiger, zooals zij het geweest was
voor zoovele anderen zijner strijdmakkers, die insgelijks genoopt werden tot een
scheuring, welke hun zaak voorgoed bedierf.
Het Belgisch Jansenisme verdween ongeveer terzelfder tijd als van Espen. De
Leuvensche Hoogeschool, die hetzelve zoo-

(1) Ibid., blz. XVI.
(2) Bull. de la Comm. roy. d'Hist., 3e reeks, deel V [1863], blz. 381 en volg.
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veel verdedigers geleverd had, besloot den 28n November 1730, voortaan de
eenvoudige toetreding tot de bul Unigenitus van alle candidaten tot academische
graden te vergen. Van toen af was het onderwijs in de rechtsgeleerdheid van de
strengste rechtgeloovigheid doordrongen en werden de betrekkingen tusschen Kerk
en Staat volgens haar grondbeginselen onderwezen. Van de faculteit, ging de
zegevierende leerstelling langzamerhand over naar de magistratuur en naar de balie,
waarin haar leerlingen plaats vonden. De regeering, gelukkig een einde te zien komen
aan een twist, die het land zoolang stoorde, had zorg te beletten dat hij weer oprees.
Maria-Theres'a verplichtte in 1750 den bisschop van Gent een mandement in te
trekken, dat zij gevaarlijk voor de rust der gemoederen achtte(1). In 1752 hernam de
beweging in Frankrijk, en de Justitieraden krijgen tot opdracht de uitgave te beletten
van ‘alle onbezonnen schriften’; maatregelen worden in 1755 genomen, opdat de
naar hier gevluchte Fransche Jansenisten de ingesluimerde twisten niet weer
opwekken(2). Toch zal zulks gebeuren, als Febronius, in 1763, de theses van van
Espen zal hernieuwen. Doch, zoo onder zijn verdedigers zich nog eenige achterblijvers
bevinden, die steeds het oud Jansenisme aankleven, treft men daaronder vooral de
jonge volgelingen der wijsbegeerte aan en, onder den mantel van den alouden twist,
verschuilen zich voortaan gansch nieuwe strekkingen.
Het heeft aan Maria-Elisabeth niet gelegen, zoo het verval van het Jansenisme niet
werd gevolgd door een verdrukking der protestanten. Ongetwijfeld wenschte de
aartshertogin de zegepraal der Kerk te bekronen door de verdelging der kleine
hervormde gemeenschappen, die nog in Vlaanderen te Maria-Hoorebeke, in het
Doornijksche, te Dour in Henegouw, te Eupen en te Hodimont in Limburg, bestonden.
Een in 1734 opgesteld edict strafte met boete of verbanning, al degenen die voortaan
de sacramenten niet zouden gebruiken, die slechte boeken zouden lezen of verkoopen,
psalmen zingen, geheime vergaderingen bijwonen of gemengde huwelijken aangaan.
Verbeurte van lijf en goed dreigde de ‘hardnekkige

(1) Gachard: Ordonnances, deel VI, blz. 528.
(2) Mémoires historiques, etc., deel III, blz. 183.
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ketters’ en het vuur de wederafvalligen(1). De Raad van Henegouw was zoo
menschelijk en zoo verstandig, dien terugkeer tot de wreede plakkaten van Karel V
af te keuren. Sedert 1598 had men geen brandstapels meer zien laaien op de openbare
plaatsen, en de vreedzame afgescheidenen in ettelijke dorpen rechtvaardigden
geenszins het verachterd fanatisme der landvoogdes. De onbehendige en machtelooze
geloofsijver, waaraan de dominees van de Barrière-garnizoenen zich zekeren tijd
overgeleverd hadden, moest slechts dienen om de kracht van het katholiek gevoel
der bevolking te bewijzen. Werkelijk was de Hervorming in België nog slechts iets
vreemds, een overlevering waarover men zich niet diende te ontrusten. Het edict
bleef dus begraven in het archief van den Privaten Raad en de protestanten leefden
voort zooals sedert het einde der XVIe eeuw, wil zeggen zonder wettelijke toelating,
doch feitelijk gedoogd, op voorwaarde, dat zij voor hun geloof niet ijverden(2).
Rond 1730, is de rust in België dus hersteld, zoowel in de Kerk als in den Staat.
Anneessens en van Espen zijn verdwenen; de privileges worden niet meer ingeroepen;
tegen de bul wordt niet meer geprotesteerd. De geestelijke inrichting, die onder het
bestuur der bondgenooten zoo zeer ontredderd was, werkt nu gansch regelmatig. De
bisschoppen, onder de leiding van hun hoofd te Mechelen, werken samen aan de
gemeenschappelijke taak. De Brusselsche nuntiatuur, die sedert den dood van
aartshertogin Isabella aan internuntiussen overgelaten was, wordt in 1725 hersteld
en schijnt de waarborg te wezen voor het innig verbond, dat onder de landvoogdij
van Maria-Elisabeth tusschen Kerk en Staat tot stand komt.

(1) E. Hubert: Etude sur la condition des protestants en Belgique depuis Charles-Quint jusqu'à
Joseph II, blz. 74 (Brussel, 1882).
(2) Voor de kennis van de verhouding der protestanten in België op het einde van het oude
stelsel, kan men de talrijke werken van den heer Eug. Hubert raadplegen, inzonderheid: Le
protestantisme à Tournai pendant le XVIIIe siècle. Mém. in-4o de l'Acad. Roy. de Belgique,
1903; Une page de l'histoire religieuse de la Flandre au XVIIIe siècle, ibid.; Les églises
protestantes du duché de Limbourg pendant le XVIIIe siècle, ibid. 1908; Notes et documents
sur l'histoire du protestantisme dans le duché de Luxembourg du XVIIIe siècle, ibid., 1920.
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Doch, op de keper beschouwd, is dat verbond meer schijn dan werkelijkheid.
Ongetwijfeld is de landvoogdes hetzelve gansch toegedaan. Evenwel moet haar
houding te Brussel ons niet misleiden omtrent de stemming van het Weensch hof,
waarvan zij afhangt. Nu, die stemming is juist dezelfde tegenover de Kerk als
tegenover 's lands vrijheden. De jegens de eene zoowel als de andere betoonde
welwillendheid is gansch uiterlijk. 't Is iets voorloopigs, een toevlucht, in afwachting
van beters. Eigenlijk verstaat de keizer niet, evenmin als al de toenmalige vorsten,
dat zijn souvereiniteit meer beperkt worde op het geestelijk, dan op het wereldlijk
terrein. Hij heeft zorg gehad, de aartshertogin aan te bevelen te handelen ‘met de
minst mogelijke afhankelijkheid van Rome’(1). Hij wil niet, dat zij al te inschikkelijk
weze tegenover de bisschoppen: hij verwittigt haar, dat zij den kardinaal van den
Elzas geen zetel moet aanbieden bij het eerste bezoek, dat hij haar zal brengen en,
daar de kardinaal, die wellicht verwittigd was, de aartshertogin bij zijn aankomst
niet was komen groeten, onder voorwendsel dat hij zijn diocese moest bezoeken,
ontvangt hij uit Weenen een strenge vermaning(2). De bullen van den nuntius ontvangen
slechts het ‘placet’, na de voorbehoudingen, waarvan de Justitieraden mededeeling
krijgen(3). In 1730 wordt bevel gegeven, in de getijboeken de mis van paus Gregorius
VII weg te laten, als kwetsend voor de vorsten(4). Ja, reeds vat de Staat, in naam zijner
hoogere politiemacht, rechtstreeks de prerogatieven der Kerk aan. In 1732 verklaart
de keizer het recht van asyl afgeschaft, dat van Espen, dertig jaar te voren, krachtdadig
bestreden had (5).
Dat zijn zoovele voorteekenen van een onvermijdelijken strijd. Doch niemand
ontrust zich nog. Men weet, dat Karel VI den godsdienst rechtzinnig genegen is.
Heeft hij de Vereenigde Provinciën niet halsstarrig geweigerd, de gewetensvrijheid
in het Barrière-tractaat te laten neerschrijven? Bovendien volgt de landvoogdes,
geërgerd over de aanwijzin-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Gachard: Ordonnances, IV, blz. III.
Ibid., blz. IX.
Ibid., deel V, blz. 298; cf. deel III, blz. 435.
Ibid., deel VI, blz. 566.
Gachard: Ordonnances, deel V, blz. L; cf. du Parc de Bellegarde: Vie de van Espen, blz. 124
en volg.
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gen welke zij ontvangt, dezelve slechts gedeeltelijk na. Nooit kondigde zij de brieven
af, waarbij de mis van paus Gregorius veroordeeld, noch die waarbij het recht van
asyl afgeschaft werd. Bij haar dood, vond men ze in haar schuiven(1). Gelukkig om
hun zegepraal over het Jansenisme, zagen de bisschoppen niet of wilden zij niet zien,
dat de regeering van Weenen zich door van Espen's grondbeginselen liet leiden. Het
volstond hun, dat hun tegenstrevers in de Nederlanden verslagen waren, dat de
Roomsche rechtgeloovigheid vasten wortel in de Hoogeschool geschoten had en dat
voortaan mocht gerekend worden op de eerbiedige inschikkelijkheid der Justitieraden.
Zij leidden hun gehoorzame parochianen met een statige rust. Schier allen, overigens,
volbrengen ernstig hun herderlijke plichten. Ter uitzondering van den prins van Salm
Reifferscheid, te Doornijk (1732-1770), het type van den adellijken en wereldschen
prelaat zooals de Fransche Kerk er zoovelen telt, wonen zij allen in den zetel hunner
diocese; zij bezoeken hun seminariën, waken op de houding van de aan de
Barrière-garnizoenen gehechte dominees, zien toe dat geen slechte boeken in het
land komen, stellen gewetensvol hun vastenbrieven op. In der waarheid, deed niemand
hunner zich uitschijnen door den glans zijner deugden of zijner kennis, en de
geschiedenis heeft de namen vergeten van die Kerkvaders, wier lange
dienstwaarneming zich uit door een regelmatige bedrijvigheid, die schier kantoorwerk
geworden is.
Wat in hen geëerbiedigd wordt, is veel minder hun persoon dan de rang en het
gezag waarmede zij bekleed zijn. Voortaan zijn zij buiten kijf de voornaamste
personages van het land, en zij hebben zorg, een aanzien te onderhouden dat de
Roomsche Kerk moet vereeren. De kardinaal van den Elzas laat zich een Italiaansch
paleis bouwen; de bisschop van Ieperen verlaat de oude woning van Jansenius om
een modern paleis te betrekken. Na hun dood, worden zij bijgezet in marmeren
graven, waarvan de symbolische standbeelden, onder de Gothische gewelven der
oude kathedralen, vreemdsoortige gebaren maken. Door den keizer aangesteld,
betuigen zij hem een oprechten eerbied. Doch zij zullen niet

(1) Du Parc de Bellegarde: Vie de van Espen, blz. 160.
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aarzelen tusschen Weenen en Rome, als het nog verre uur der botsing zal slaan. En
het volk zal evenmin aarzelen. Toen de regeering het Jansenisme liet verslaan,
verzaakte zij aan den eenigen bondgenoot, die haar in geval van gevaar kon bijstaan.
Het volk zal zijn herders volgen, zoodra dezen het zullen oproepen tegen den Staat.
Meer nog, het zal meenen, dat hun zaak zich met de zijne versmelt. Het absolutisme,
dat tegelijk de privileges der natie en die der Kerk bedreigt, zal beide, in een
gemeenschappelijken wederstand, tegen hetzelve vereenigen.
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Hoofdstuk II
De Oostenrijksche politiek en België onder Maria-Theresia en Josef
II
Pas hadden de diplomaten van het congres van Utrecht hun werk voltooid, of dit
strookte niet meer met den toestand van Europa. Zij hadden het lot van België
geregeld, alsof Frankrijk, tijdelijk overwonnen, voornemens was weldra zijn
inlijvingspolitiek in Vlaanderen te hernemen, en alsof de Vereenigde Provinciën, die
in zulke ruime mate bijgedragen hadden tot de nederlaag van Lodewijk XIV, de
macht zouden behouden om aan dezes opvolgers te weerstaan. De regeeringen van
Lodewijk XV en van Lodewijk XVI wenschten geenszins de verovering van België:
zij lieten hieromtrent aan de Revolutie de taak, de aloude overlevering der monarchie
voort te zetten. Holland's verzwakking, die in het begin der XVIIIe eeuw nog door
diplomatische veroveringen verborgen bleef, werd weldra duidelijk. De inwoners,
door rust en weelde ingesluimerd, verlieten zich op de leiding van zelfzuchtige en
omzichtige patriciërs, die geen andere eerzucht hadden dan het behouden van den
voorspoed, dien zij geërfd hadden van hun voorvaderen, wier wilskracht hun ontbrak.
Zij trachtten slechts den last af te schudden van de verplichtingen, welke zij door het
Barrière-tractaat op zich genomen hadden. Juist toen Frankrijk de ijdelheid van de
tegen hetzelve betoonde vooringenomenheid bewees, stelden zij het vertrouwen
teleur, dat Europa hun betuigd had, zoodat al de gemaakte berekeningen tot het
vestigen van den toestand der Nederlanden doelloos werden.
Oostenrijk liet niet na, partij te trekken uit die zonderlinge wending der
omstandigheden. Zijn politiek tegenover België, onder Karel VI nog onzeker en
aarzelend, verscherpt en bevestigt zich onder Maria-Theresia en Josef II. Dadelijk
na den
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vrede van Aken, laat het zijn inzichten blijken. Het vergenoegt er zich niet meer
mede, België eenvoudig in bewaring te houden, in naam van Europa. Het verstaat
daarvan de souvereiniteit te vorderen en den leiband af te leggen. De stijgende
zwakheid der Vereenigde Provinciën ten nutte makend, eerbiedigt het het
Barrière-tractaat niet meer; het schendt hetzelve openlijk, en verscheurt het ten slotte.
Meer nog! Daar het zich bedriegt omtrent zijn werkelijke krachten, zal het zelfs aan
den vrede van Munster willen ontsnappen en een poos de stoutmoedige hoop
koesteren, de Schelde te heropenen.
Edoch, naarmate het met Holland breekt, zal het noodzakelijk tot Frankrijk
toenaderen. Het verdrag van Versailles, in 1756, vernietigt zijn bondgenootschappen
en verbindt het in een hartelijke verstandhouding met zijn vijand. Van toen af is zijn
gezag over België tweevoudig verzekerd, want het is van elke onderworpenheid aan
de Vereenigde Provinciën ontlast en tegen elke vijandigheid uit het Zuiden
gevrijwaard. Slechts tijdens de laatste jaren van den Oostenrijkschen successieoorlog, werd het bedreigd. Dat daargelaten, zijn de vijftig jaren, die verloopen van
den dood van Karel VI tot den slag van Jemappes, voor het land een zoo lange en
volledige rust, dat men, om dezer wederga te vinden, opklimmen moet tot de regeering
van Philips den Goede of afdalen tot de gelukkige jaren die verloopen van de
Omwenteling van 1830 tot de trouwelooze overrompeling van 1914. De Zevenjarige
Oorlog, noch de zeeoorlog stoorden de rust der provinciën. Integendeel, door den
heilzamen terugslag welken zij op dezelven uitoefenden, werd de beweging van
wedergeboorte, die zich daar op alle gebied uitte, nog sneller en bedrijviger.
Het is dan ook niet te verwonderen, dat het volk tot den huidigen dage een
erkentelijk aandenken aan de regeering van Maria-Theresia bewaard heeft, welke
het grootste deel van dat gelukkig tijdvak inneemt. Doch de geschiedschrijver kan
den naïeven eenvoud niet deelen, die het volk zijn geluk deed wijten aan de bijzondere
genegenheid der keizerin. Werkelijk was Maria-Theresia evenzeer een Oostenrijksche
als Philips II een Spanjaard was. Haar bezorgdheid ging naar haar Duitsche Staten,
naar Bohemen, naar Hongarije, naar die ongelijksoor-
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tige groep grondgebieden en natiën, die rondom Weenen lagen, en die haar tegen
Pruisen en Turkije beschutten. De Nederlanden, ginder verre in het Westen van haar
erfstaten afgezonderd, zijn voor haar, zooals ook voor Josef II, slechts een toevoegsel,
dat zeker waard is behouden te worden, doch dat men niet moet aarzelen met voordeel
te vermangelen. Evenals haar zoon, was zij er altijd op uit, ze te verwisselenten bate
van Oostenrijk. Een en ander beschouwden ze als een verstandig eigenaar een te
verkoopen huis aanziet: hij weet dat, hoe beter het onderhouden wordt, hoe meer het
zal opbrengen.

I
De Staten der Provinciën hadden, in 1725, eenparig de Pragmatieke Sanctie van
Karel VI goedgekeurd. Bij den dood des keizers (20 October 1740), verhaastte elk
hunner zich, Maria-Theresia zijn trouw en zijn wenschen te kennen te geven. Bij het
aankondigen harer troonsbestijging, had zij hun verzekerd, dat zij hun privileges zou
eerbiedigen en, in de brieven welke zij haar zonden, hadden allen op die belofte
aangedrongen. De vorige regeering had niets gedaan om hun gehechtheid aan een
nog nieuwe dynastie te versterken. Zij dachten slechts aan zich zelven, ontrust door
de bedreiging welke de losbarsting van den Oostenrijkschen successie-oorlog op hun
land deed drukken en zagen met onverschilligheid een ‘nieuwe heerschappij’ te
gemoet.
Zij waren gewis verwonderd, niet dadelijk in den oorlog meegesleept te worden.
Het kabinet van Versailles, tot den oorlog aangezet door de Parijzenaars die een
weerwraak op Oostenrijk verhoopten, voerde dien lusteloos en wachtte zich wel
België te bedreigen, om aan de zeemogendheden geen voorwendsel te geven Frankrijk
te overvallen. De Vereenigde Provinciën, die vooral wenschten niet naar het zwaard
te moeten grijpen, gaven van even geruststellende gevoelens blijk; meer hadden zij
niet gevraagd dan, evenals in 1733, opnieuw met Frankrijk omtrent de onzijdigheid
der Nederlanden overeen te komen.
Het lag niet aan Maria-Theresia, zoo de door de Belgen
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verwachte ‘nieuwe heerschappij’ zich niet dadelijk verwezenlijkte. Zich onmachtig
voelend, aan al haar vijanden tegelijk te wederstaan, was zij voornemens eerst den
vrede af te koopen aan Beieren, en vervolgens aan Frankrijk, ten prijze van den
afstand der Nederlanden(1). Aangaande Silezië, had zij Frederik II wel geantwoord,
‘dat zij haar onderdanen verdedigde en niet verkocht’, doch de Belgische provinciën
lagen zoo ver van Weenen, als van heur hart. Zij behield dezelven slechts, omdat
haar tegenstrevers den aangeboden koop weigerden.
Zij moest daaruit dus maar zooveel mogelijk voordeel trekken. Ongelukkiglijk,
was daar niets tot den oorlog voorbereid. Zuinigheidshalve, had Karel VI daar zelfs
niet het effectief van 18.000 man gesteld, dat door het Barrière-tractaat gevergd was.
De opperbevelhebber, van Arenberg, beschikte er slechts over acht linieregimenten
en twee ruiterijregimenten, samen ongeveer 10.000 strijders. Met zulke onbeduidende
krachten, kon op Frankrijk geen doelmatige drukking worden geoefend om Lodewijk
XV te nopen, zijn in Duitschland en Bohemen vechtende legers terug te roepen.
Bevel werd dus gegeven, zich onverwijld ten strijde toe te rusten. Graaf Harrach en
graaf van Königsegg die, nadat Maria-Elisabeth op 26 Augustus 1741 te Mariemont
overleden was, achtereenvolgens ad interim regeerden, kweten zich zoo goed mogelijk
van deze taak. De provinciën schonken toelagen; leeningen werden in Holland
aangegaan. Eenige versterkingswerken werden rondom Brussel ondernomen en, in
1742, stonden ongeveer 30.000 man onder de wapens. Dat kleine leger vereenigde
zich het volgend jaar met de Engelsche regimenten, welke George II, over de
Nederlanden, Maria-Theresia ter hulp zond. Het had met hen deel aan de zegepraal
van Dettingen (27 Juni 1743) waar de hertog van Arenberg gekwetst werd, en waarvan
de onverwachte tijding bij de Belgen een gunstige stemming voor de jeugdige vorstin
verwekte.

(1) A. von Arneth: Geschichte Maria Theresias, deel I, blz. 237 (Weenen, 1863); A.F. Pribram:
Osterreichische Staatsverträge mit England, deel I, blz. 602, 606 en volg. (Innsbruck, 1907).
Dat ontwerp werd reeds geuit bij den vrede van Utrecht. Ibid., blz. 289, 291.
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Engeland's tusschenkomst moest weldra ook de Nederlanden in den twist meesleepen.
De Franschen, die na Dettingen gedwongen waren Duitschland te ontruimen, zagen
zich op hun beurt bedreigd met een inval langs den Elzas. Het beste middel om dat
gevaar te weren, was het oorlogstooneel schielijk naar Vlaanderen over te brengen.
Men wist, dat de garnizoenen der ‘barrière’ niet ernstig zouden wederstaan. De
regeering der Vereenigde Provinciën, die talmde om den oorlog te verklaren, had
niet eens hun effectief vermeerderd. De geest dier troepen was ellendig. De
vredesideeën der Hollandsche burgerij hadden tot dusverre ‘den wapenhandel
verlaagd’, dat een vader, om een losbol van een zoon op den goeden weg te helpen,
dreigde hem luitenant of kapitein te doen worden(1). Bovendien waren de onvoldoend
bemande vestingen zeer slecht gelegen om aan een inval te wederstaan. Door
diplomaten en geenszins overeenkomstig een rijp bestudeerd militair plan aangewezen,
waren zij al te talrijk en zonder onderling verband over heel het land verstrooid.
Den 15n Maart 1744 verklaarde Frankrijk den oorlog aan Engeland. Elf dagen
later, den 26n, deed de nieuwe landvoogd der Nederlanden, Karel-Alexander van
Lotharingen, zijn plechtige intrede te Brussel, samen met zijn jonge vrouw,
aartshertogin Maria-Anna, zuster van Maria-Theresia. Hij kwam slechts om voeling
met het volk te nemen en in haast over te gaan tot de inhuldigingsplechtigheden,
door welke Maria-Theresia het voorzichtig achtte, zich de trouw der provinciën te
verzekeren, op het oogenblik dat de vijand haar grondgebied zou overweldigen. Toen
de eeden gewisseld waren, vertrok hij om het bevel over de Oostenrijksche troepen
in den Elzas te nemen. Maria-Anna zou hem in zijn afwezigheid vertegenwoordigen
en haar hof ten paleize van Brussel houden. Men kreeg haar nauwelijks te zien. Zij
stierf den 16n December terwijl zij een kind ter wereld bracht, dat niet bleef leven.
Doch de Franschen waren in Juni de grens van Vlaanderen overgetrokken, en hun
vorderingen waren zoo snel

(1) Eug. Hubert: Les garnisons de la Barrière, blz. 270, n.
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als die van Lodewijk XIV in 1667, tijdens den veldtocht tegen Castel Rodrigo. De
vestingen vielen de een na de andere. Meenen gaf zich den 7n Juni over na een
verdediging van acht dagen, het fort Knokke weerstond maar één etmaal, Veurne
drie dagen, Ieperen drie-en-twintig. De Engelschen poogden het volgend jaar den
inval door een geregeld gevecht te stuiten. De halsstarrigheid, waarvan zij te Fontenoy
blijk gaven (11 Mei 1745), maakte hun nederlaag slechts bloediger en de zegepraal
van Maurits van Saksen nog roemrijker. Zij verzekerde hem de inneming van
Doornijk, dat hij belegerde (22 Mei) en dat de vlakte der Schelde voor hem opende.
Terwijl het Engelsch leger, verminderd door het zenden van regimenten naar
Schotland om den pretendent Karel-Edward te weerstaan, zich vergenoegde met
Brussel te dekken, viel gansch Vlaanderen in de handen der Franschen: Gent den
10n Juli, Brugge den 18n, Oudenaarde den 21n, Dendermonde den 12n Augustus,
Oostende den 23n, Nieuwpoort den 5n September. Een wintercampagne verzekerde
hun Brabant. Vilvoorden gaf zich den 4n Februari 1746 over. Niettegenstaande de
ondernomen werken, was Brussel zoo slecht verdedigd, dat men op sommige plaatsen
over de grachten kon springen. De stad hoefde niet eens beschoten. Vier dagen na
de capitulatie, den 21n Februari onderteekend, traden de Fransche troepen, voor de
eerste maal, de hoofdstad binnen.
De regeering was naar Antwerpen gevlucht. De overwinnaar zette ze achterna.
Hij haalde ze den 11n Juni in en achtervolgde ze tot op den weg naar Breda; dan liet
hij ze in verslagenheid loopen naar Aken, en trok zelf terug naar het Zuiden van het
land; daar bemachtigde hij Bergen den 11n Juli, Saint-Ghislain den 15n, Charleroi
den 2n Augustus en Namen den 30n September, na twintig dagen verblijf in de
loopgraven. Nooit had die beroemde vesting een zoo korte belegering onderstaan.
De tien Hollandsche bataljons van het garnizoen vervoegden zich, beschaamd, bij
hun 30.000 landgenooten, die sedert het begin van den oorlog krijgsgevangen gemaakt
waren. Karel van Lotharingen die, met een Oostenrijksch leger, de Maas
overgetrokken was en vergeefs gepoogd had, Namen te ontzetten, werd den 11n
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October 1746 te Rocourt(1), ten noorden van Luik, overhoopgeworpen. Wat de oude
Hollandsche dapperheid Turenne en Louvois ontzegd had, vermocht Maurits van
Saksen nu uit te voeren. Voor de eerste maal was gansch België, ter uitzondering
van Gelderland en Luxemburg, door Frankrijk bezet, en Lodewijk XV mocht trotsch
wezen op een zegepraal die vollediger was dan al de overwinningen van Lodewijk
XIV.
Terwijl Holland den koning door onderhandelingen trachtte te paaien, riep het
Oostenrijk en Engeland ter hulp. Maurits van Saksen vond eindelijk de gelegenheid
om dien tegenstrever, die hem gedurig ontweek, aan te vallen. De overrompeling, in
April 1747 begonnen, vorderde nog sneller dan die van België. In enkele dagen
heschen Sluis, Sas-van-Gent, Axel, slecht gewapend en slecht verdedigd, de witte
vlag. De schrik en de woede des volks gaven aanleiding tot de wederinvoering van
het Stadhouderschap. Die hopelooze naäping van den Staatsgreep van 1672 veranderde
de republiek in een vermomde monarchie, zonder den militairen toestand te
verbeteren. Den 2n Juli versloeg Maurits van Saksen te Laaffelt(2) de Engelschen,
welke de hulp van hun te laat gekomen Oostenrijksche bondgenooten moesten derven.
Den 16n September nam de graaf van Lowendal Bergen op Zoom, dat voor
onneembaar doorging, stormenderhand in. Na kunstige krijgsmansgrepen, sloegen
de Franschen het beleg om Maastricht, toen de vrede van Aken (23 October 1748)(3)
een einde stelde aan een oorlog, dien iedereen beu was.
Lodewijk XV had reeds sedert lang verklaard, dat hij België niet zou annexeeren.
Hij wist wel, dat hij ‘die goede brok’, zooals de maarschalk van Saksen het heette,
zou

(1) Het is Rocourt bij Voroux lez-Liers. De Fransche geschiedschrijvers wijzen dien veldslag
gewoonlijk aan onder den naam van Rocoux of Raucoux, wellicht een verbastering van
Voroux.
(2) Aanhoorigheid van Vlijtingen, in Belgisch Limburg, ten westen van Maastricht. Onder den
invloed der Engelsche uitspraak, nam de verbastering Lawfeld of Lafeld, bij de
geschiedschrijvers, de plaats in van den echten naam.
(3) De vrede werd den 18n October tusschen Frankrijk en Engeland geteekend. Maria-Theresia
trad dien toe den 23n. Zie den tekst in F. Wenck: Codex juris gentium recentissimi, deel II,
blz. 337.
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moeten teruggeven, of een eindeloozen strijd tegen Engeland uithouden. Frankrijk,
dat geen geld meer had en op zee en in Amerika slechts nederlagen ontmoet had,
zag in zijn verovering een des te kostbaarder pand, daar het nu over den vrede zou
kunnen onderhandelen met dat pand in de vuist en het slechts afstaan tegen wat het
verloren had. Het had zich dan ook de moeite niet getroost het bestuur in te richten
in een land, dat het niet voornemens was te houden. De instellingen en de ambtenaars
waren gebleven. Men had er zich bij bepaald, in de provinciën belastingen en recruten
te lichten, in spijt van het protest of de weigering der Staten. Alleen de behoeften
van de troepen hadden de houding geleid van Moreau de Séchelles, ‘intendant in
Vlaanderen en van de legers des konings.’
Bovendien was de bezetting, niettegenstaande de opeischingen, tamelijk draaglijk
geweest. De zeden waren in Frankrijk verzacht, en de oorlog werd niet meer gevoerd
met de onmeedoogende wreedheid van Louvois. De stafofficieren, schitterende en
geestige, gevoelige en losbandige edellieden, hadden de verwonderde natie een
nieuwe wereld doen kennen, die haar tevens bekoord en mishaagd had. Brussel
bewaarde lang de vermakelijke en ergerlijke herinnering aan dien zwerm mooie
tooneelspeelsters en danseressen, die tusschen twee zegepralen in, rondom den op
Mevr. Favart verliefden Maurits van Saksen fladderde, in die zelfde vertrekken, die
als het ware nog bezwangerd waren met de godsvrucht en de statige strengheid van
Maria-Elisabeth.
Zoodra de vrede van Aken de Nederlanden aan Maria-Theresia teruggegeven had,
zond zij daar Karel van Lotharingen heen. Hij kwam in de hoofdstad terug op 23
April 1749. Deze had zonder spijt de Oostenrijksche overheersching zien verdwijnen;
zij begroette haar terugkomst zonder geestdrift. De keizerin zelve kwam eveneens
zonder vreugd terug in het bezit van een land, dat - de oorlog had het laten blijken zoo. moeilijk om verdedigen was. Niettegenstaande haar protest bij den Rijksdag,
had het Duitsche Rijk niets voor den ‘kreits van Bourgondië’ gedaan. De Vereenigde
Provinciën waren onbekwaam gebleken de ‘barrière’ te verdedigen. Zoo Engeland
krachtdadig opgetreden
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was, had het dit slechts gedaan om Frankrijk te dwarsboomen; het had zulks bewezen
door met hetzelve te Aken overeen te komen, zonder met Oostenrijk's belangen
rekening te houden. Het was al te klaar, dat het Weensche hof de teruggave van
Silezië boven die van België had gewenscht. Maria-Theresia had dit wel laten blijken,
toen zij, in 1745, Lodewijk XV een deel van de Nederlanden aanbood, zoo hij haar
tegen Pruisen wilde helpen(1), en toen zij dat voorstel op het congres van Aken door
haar gevolmachtigde Kaunitz liet herhalen. Had Frankrijk aanvaard, dan ware de
oorlog voortgezet geworden, want het was een schennis van het verdrag van Utrecht
en van het Barrière-tractaat, volgens welke de Nederlanden onder het Oostenrijksche
huis ongeschonden moesten blijven.
Doch het was juist die beperking harer souvereiniteit ten voordeele van Engeland
en van de Vereenigde Provinciën, welke de keizerin niet kon uitstaan. Zij was besloten
de hatelijke voogdij der zeemogendheden af te schudden, die haar belette haar
grootsten vijand, Frederik II, vrijelijk te bestrijden. Een toenadering tot Frankrijk,
bondgenoot van Frederik, scheen dus onontbeerlijk. De eeuwenoude vijandschap
tusschen de hoven van Weenen en van Versailles had geen reden van bestaan meer
in Europa, waar voortaan het eerste te strijden had tegen Pruisen, het tweede tegen
Engeland. Om het verbroken, evenwicht te herstellen, moesten zij elkander helpen.
Zoo de voor België door het verdrag van Utrecht vastgestelde toestand Oostenrijk
hinderde, bedreigde hij ook rechtstreeks Frankrijk, en vroeg of laat moesten zij zich
wel met elkander verstaan om daaraan een einde te stellen. De verwachting van een
nieuwe Engelsch-Fransche botsing, in 1755, bespoedigde het akkoord. Frankrijk had
te kiezen: ofwel in het Pruisisch bondgenootschap volharden, ofwel hetzelve verbreken
en het met Oostenrijk aanleggen. Frederik II schijnt een oogenblik het grootsch plan
opgevat te hebben, samen met Lodewijk XV de landkaart van Europa om te werken.
Door een verpletterenden veldtocht had Frankrijk de Nederlanden overrompeld, ter-

(1) H. Carré, in Lavisse: Histoire de France, boekdeel VIII, 2e deel, blz. 147.
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wijl hij zelf Bohemen had bemachtigd. Het grootsch idee van Lodewijk XIV kon
aldus verwezenlijkt worden, en tevens zou Duitschland onder de oppermacht van
Pruisen gebracht zijn en wellicht reeds in de XVIIIe eeuw zijn eenheid voltrokken
hebben. Doch, zelfs al had het kabinet van Versailles de gegrondste redenen niet
gehad om over Frederik's al te verdachte rechtzinnigheid te twijfelen, toch had het
den lust noch de macht om zulk een vermetel stuk te wagen. Het besloot dus te
luisteren naar Kaunitz, welke, in ruiling van een verstandhouding met Weenen, den
afstand der Nederlanden beloofde aan den hertog van Parma, don Philips, schoonzoon
van den allerchristelijksten koning.
De onderhandelingen liepen uit op het eerste verdrag van Versailles, dat den 1n
Mei 1756 onderteekend werd(1). Het vestigde tusschen de beide kronen nog slechts
een verdedigende onzijdigheid. Het tweede verdrag van Versailles, van 1 Mei 1757,
veranderde het in een uitdrukkelijk bondgenootschap(2). Frankrijk brak eindelijk met
het verleden, en beloofde Oostenrijk zijn hulp tegen Pruisen. Daarentegen bekwam
het de souvereiniteit over Chimay, Beaumont, Bergen, Ieperen, Veurne, Oostende,
Nieuwpoort, welke, ter uitzondering der beide laatsten die dadelijk moesten
overgeleverd worden, zouden afgegeven worden, zoodra Maria-Theresia terug in
het bezit van Silezië was. Het overige der Nederlanden zou afgestaan worden aan
don Philips, in ruil met de hertogdommen Parma, Piacenza en Guastalla, die het erf
der keizerin zouden vergrooten.
Voor de tweede maal, sedert het einde der XVIIe eeuw, wilde de politiek België
tot een onafhankelijken Staat maken. Van den dag af dat, met den dood van Karel
II van Spanje, de oude dynastie zijner natuurlijke vorsten uitgestorven was, werd dit
land onophoudend heen en weer geschommeld, volgens de oorlogen en de
diplomatieke berekeningen, ingegeven om Frankrijk, om den wille van Europa's
evenwicht, buiten hetzelve te houden. Het was uit de een

(1) Wenck: Codex, deel III, blz. 141.
(2) de Garden: Histoire générale des traités de paix, etc., deel IV, blz. 349. Cf. Carré: loc. cit.,
blz 261.
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voogdij tot de andere overgegaan, tot wanneer de onderhandelaars van het verdrag
van Utrecht zich vleiden, zijn lot voorgoed te regelen. Doch de ingewikkelde toestand,
dien zij geschapen hadden, had iedereen misnoegd. Bij de ervaring bleek meer en
meer dat deze ondoeltreffend was, en de noodzakelijkheid van het eenïg mogelijk
besluit begon in de nevelen der toekomst te ontkiemen: een natie, die niemand kon
toebehooren, aan haar zelve laten. Het kortstondig Belgisch koningschap van
Maximiliaan-Emanuel was daarvan een eerste voorteeken geweest; het ontwerp
hetzelve ten voordeele van don Philips te vernieuwen, was er een ander.
Bovendien, zelfs al ware van dit ontwerp ernstig spraak geweest, toch zou het zich
niet verwezenlijken. De gedurige tegenslagen van het Fransch leger in Duitschland
gedurende den Zevenjarigen Oorlog deden het kabinet van Versailles berouwen, dat
het zich al te zeer tegenover Oostenrijk verbonden had. Het voelde de behoefte zijn
krachten te vereenigen tegen Engeland, dat overzee overal zegevierde. In de maand
Februari 1759 beperkte een derde verdrag de Maria-Theresia toegezegde geldmiddelen
en soldaten(1). Het vernieuwde de belofte, Oostende en Nieuwpoort aan Frankrijk te
zullen afstaan, na de herovering van Silezië door de keizerin, doch van den afstand
der Nederlanden aan don Philips was geen spraak meer. Zelfs de daarin vervatte
bepaling werd niet uitgevoerd. De oorlog eindigde zonder dat Silezië herwonnen
was, zoodat Oostenrijk, na de vreden van Hubertsburg en van Parijs (Februari 1763),
als in 1756, steeds in het bezit van België bleef.
Toch waren de verdragen van Versailles het land hoogst heilzaam. Zoo zij hetzelve
de ontworpen onafhankelijkheid niet gaven, openden zij voor België een tijdperk
van een halve eeuw onafgebroken vrede. Voor de eerste maal sedert het begin der
XVIIe eeuw, werd de Zuidergrens niet meer bedreigd. Het Oostenrijksch-Fransch
bondgenootschap was voor de rust der provinciën een pand van veiligheid, zoo stevig
als dat

(1) Wenck: Codex, deel III, blz. 185. Het verdrag werd opgemaakt in December 1758, doch
slechts den 15n Februari daaropvolgende door Lodewijk XV bekrachtigd.
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der ‘barrière’ broos was geweest. Terwijl Maria-Theresia aan haar geliefd doch
onveroverd Silezië dacht, bewees zij, zonder zulks te gissen, de Nederlanden, waarvan
zij zich had willen ontmaken, een uitstekenden dienst. De vrede gaf haar in België
een populariteit, omdat hij een voorspoed medebracht, wiens terugkeer, rond de
1750, niemand meer dorst hopen. En, zoo die vrede de provinciën voordeelig was,
voelde Oostenrijk ook dadelijk dezes uitwerkselen. Tot dan toe, hadden de
Nederlanden hetzelve slechts geld en zorg gekost. Nu begonnen zij inkomsten op te
brengen. Dedoor de Staten verleende toelagen en vooral de leeningen welke zij
toestonden, werden weldra een belangrijke bron voor de Weensche schatkist. België's
goud had een niet onbelangrijk aandeel in het herstel der Habsburgsche monarchie,
dat het werk van Maria-Theresia's laatste jaren was. Men schatte, in 1792, dat de
provinciën sedert 1753 leeningen gewaarborgd hadden voor een totaal van 111
millioen gulden, ‘waarvan 70 millioen terugbetaald werden, zonder dat de Duitsche
geldmiddelen daarvan meer dan een zesde leverden’(1). Sedert de regeering van Karel
V, overigens, had het land zich nooit in zoo'n bloeienden toestand bevonden als ten
tijde van den dood der keizerin (29 November 1780). De zeeoorlog die, in 1778,
tusschen Frankrijk en Engeland uitbrak en Holland van 1780 af medesleepte, gaf tot
den vrede van 1783 de haven Oostende een bedrijvigheid, die tijdelijk was, doch
lang genoeg duurde om den handel en de nijverheid een ontwikkeling te laten nemen,
welke zij sedert de XVIe eeuw niet meer gekend hadden.
En toch, hoe voordeelig het bezit van België ook geworden was, bleef Oostenrijk
onverschillig jegens hetzelve, of liever, het hechtte er slechts aan tot een gelegenheid
zich zou aanbieden om het tegen een goeden prijs te verronselen. Sedert het zijn
krachten hersteld had, trachtte het zich samen te trekken en, zooals Lodewijk XIV
vroeger rondom Parijs had willen doen, zijn bezittingen rondom Weenen te
vergrooten. Het

(1) Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 2e reeks, deel XII [1859], blz. 509. Cf. de tabel der
Oostenrijksche leeningen van 1733 tot 1794, in G. Bigwood: Les origines de la dette belge.
Ann. de la Soc. d'Archéol. de Bruxelles, deel XX [1906]. Volgens zijn berekening, is het
totaal ongeveer 114 millioen.
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kwam terug tot zijn alouden droom, Beieren bij zijn Staten in te lijven. Jozef II,
tijdens zijn verblijf te Parijs, in 1777, sprak met Vergennes over een plan, dat de
Nederlanden aan Frankrijk gaf, mits het hem te Munchen liet begaan. De minister
van Lodewijk XVI werd een oogenblik in verzoeking gebracht. Doch de houding
van Pruisen liet stellig een oorlog voorzien, zoo het ontwerp doorging. Hij weigerde
dus er op in te gaan, en Frederik II, ondersteund door Rusland, dwong Oostenrijk,
door den vrede van Teschen (13 Mei 1779), van Beieren af te zien(1).
Doch de ongeduldige en onruststokende heerschzucht des keizers zou de zaak
weldra weer te berde brengen. De kans tot welslagen scheen nu ernstiger. Hij had
zich, in 1783, in betrekking gesteld mst hertog Karel-Theodoor, wiens erfdeel, daar
hij kinderloos was, hertog Karel II van Zweibrücken moest ten deele vallen, en hij
was er in geslaagd dezen te doen toestemmen in den ruil zijner Staten van Beieren
tegen België, dat tot koninkrijk zou verheven worden. De instemming van Rusland
was zeker, en de keizer vleide zich ook die van Frankrijk te zullen bekomen, door
hetzelve het Naamsche en Luxemburg af te staan. Wellicht was het, met geduld,
beleid en omzichtigheid, niet onmogelijk geweest te slagen. Doch Jozef's haast en
ruwheid bedierven alles. Zijn plotselinge breuk met Holland, in 1784, verwekte het
ongenoegen van de regeering van Lodewijk XVI, terwijl hij die op zijn hand moest
hebben, en Pruisen deed zoodanig, dat de hertog van Zweibrücken zijn woord brak,
zoodat de zaak geen verder gevolg had. De keizer liet uitstrooien, dat hij daaraan
nooit gedacht had, doch men wist wel beter(2).
Die nieuwe poging - de derde sedert het begin der XVIIIe

(1) H. Carré, in Lavisse: Histoire de France, deel IX, blz. 97.
(2) Ibid., blz. 118 en volg. Cf. M. Immich: Geschichte des europäischen Staatensystems von
1660 bis 1789, blz. 436. (Munchen, 1905); P. von Mitrofanov: Josef II. Seine politische und
kulturelle Tätigkeit, deel I, blz. 167 en volg. (Weenen, 1910). Het mangelde Frankrijk niet
aan politieke mannen, die de inlijving der Nederlanden hadden willen vergoeden door
uitbreidingen van Oostenrijk in Turkije. Zie, dienaangaande, de gedenkschriften van Carra
en Rayneval in P.-Charles Roux: Les origines de l'expédition d'Egypte, blz. 117, 119 en volg.
(Parijs, 1919).
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eeuw - om België tot een souvereinen Staat te maken, bewijst, dat de Europeesche
politiek meer en meer op die gebeurlijkheid afging. 't Is buiten kijf, dat Josef II
dezelve slechts van het Oostenrijksch standpunt beschouwd had. In 1787 bekende
hij de Belgische afgevaardigden, dat hij daarop slechts had gedacht, ‘omdat hij daarin
het heil zag der monarchie, tot hetwelk hij zich, als eerste dienaar van den Staat,
moest beijveren’(1). Die woorden zijn beteekenisvol. Zij bewijzen, inderdaad, dat
Oostenrijk, hoe meer het zijn heerschzuchtige blikken naar Middel-Europa en de
Levant richtte, hoe dringender het de behoefte voelde zich van de Nederlanden te
ontmaken, en dat het, zoo het om reden van het behoud van het Europeesch evenwicht
ze niet aan Frankrijk kon afstaan, geen anderen uitweg zag dan hun onafhankelijkheid.
En die onafhankelijkheid ware gewis vergezeld gegaan van de althans feitelijke
erkenning hunner onzijdigheid. Want sedert de XVIIe eeuw had de gedachte dezer
onzijdigheid, bij de algemeene begeerigheid waarvan zij het voorwerp waren, steeds
de staatkundige schommelingen beheerscht. Richelieu had ze voorgesteld in 1635;
daar was spraak van geweest bij de onderhandelingen tusschen Lodewijk XIV en
Jan de Witt, vervolgens bij de bespreking van het verdrag van Utrecht. Zij komt,
hoewel ontaard en om zoo te zeggen verminderd, terug in het onbehendig en
hebzuchtig begrip, dat het Barrière-tractaat baarde; zij uit zich duidelijker in 1733,
tijdens den Poolschen successie-oorlog, en ze wordt nog, werkelijk zooniet
uitdrukkelijk, teruggevonden in het Oostenrijksch-Fransch bondgenootschap van
1755. Op het einde der XVIIIe eeuw zijn de Weensche staatsmannen overtuigd, dat
zij noodzakelijkerwijze de onafhankelijkheid des lands zou medebrengen. De Belgen,
zegt Kaunitz in 1787, ‘zouden beschermd worden door al de naburige mogendheden,
welke daartoe door haar ijverzucht zouden genoopt zijn, en zij zouden werkelijk een
der gelukkigste volkeren der aarde worden’(2). Trautmansdorff stelt in 1795 vast, dat
de Nederlanden altijd zullen verdedigd worden ‘door het belang, dat de

(1) H. Schlitter: Die Regierung Josefs II. in den Osterreichischen Niederlanden, deel I, blz. 121
(Weenen, 1910).
(2) Ibid., deel I, blz. 249.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

234
mogendheden hebben, die provinciën niet onder de overheersching van een harer te
zien vallen’. En als een voorspelling, voegt hij er bij: ‘De omstandigheden zullen
wellicht in de toekomst zulke onzijdigheid brengen en bevestigen’(1).
Europa heeft dus, bij het verdwijnen van het Oude Stelsel, de oprichting van dat
onafhankelijk en onzijdig België te gemoet gezien, die eindelijk in de moderne wereld
werkelijkheid zou worden. Het moet geen verwondering baren, zoo de Belgen
onverschillig bleven voor de door Maria-Theresia en Josef II te hunnen opzichte
gemaakte berekeningen. Zij wisten wel, dat de kanselarij van Weenen die slechts
verzon bij gebrek aan beters, en dat zij over hen beschikte met het oog op haar eigen
belangen. De populariteit der keizerin redde haar van de verachting, welke haar zoon,
die slechts haar voorbeeld gevolgd had, ten deel viel. Zijn ontwerp van ‘mangeling’
der provinciën tegen Beieren werd beschouwd als een soort van dynastiek verraad
tegenover het volk. En dit kwam omdat, op den dag dat die zaak de openbare meening
bezighield, het volk weder optreedt. De rust, die het sedert het midden der eeuw
smaakte, heeft hetzelve verkloekt en zijn wilskracht gehard. Terwijl de Staat zich te
Weenen versterkt, wordt ook het bewustzijn der nationale zelfstandigheid in België
versterkt. Het land verstaat niet, zijn lotsbestemming, zijn regeering, zijn toekomst
toe te vertrouwen aan het ‘verlicht despotisme’, dat het onder voorwendsel den Staat
in te richten, aan Oostenrijk ondergeschikt maakt. De natie verheft zich vóór den
vorst, verstaat zelve over haar lot te beschikken, en wil haar onafhankelijkheid
veroveren, in stede van, zonder geraadpleegd te worden, ze te ontvangen van de
bureaucratische voorzienigheid, die zich het recht aanmatigt over dezelve te
beschikken. Kortom, zoo reeds op het einde der XVIIIe eeuw, de Belgische
onafhankelijkheid en onzijdigheid onafscheidbaar van elkander schenen, toch moesten
een en andere verwezenlijkt worden door middelen en dank zij grondbeginselen, die
gansch verschillend waren. De eerste was, in 1789 als in 1830, het werk eener
nationale omwente-

(1) Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 2e reeks, deel XII [1859], blz. 515.
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ling, terwijl de andere het natuurlijk gevolg van de bestaansvoorwaarden der
Europeesche gemeenschap was.

II
Verward als hij was in zijn dynastieke belangen en in zijn Oostenrijksche politiek,
had Karel VI in de Nederlanden gedurig de vlag moeten strijken vóór de
zeemogendheden. Hij had haar de Oostendsche Compagnie opgeofferd en,
niettegenstaande enkele verzachtingen, welke in 1718 aan het Barrière-tractaat
gebracht waren, bleef dit laatste hem niet te min vernederen in zijn souvereine rechten,
terwijl het zwaar op het land drukte. Niet alleen ging het onderhoud der garnizoenen
met het beste deel van de inkomsten der schatkist weg, doch de douanetarieven,
welke Engeland en de Vereenigde Provinciën zorg gedragen hadden te doen behouden,
verlamden of liever smachtten meer en meer onzen handel en onze nijverheid. Het
is waar, dat die tarieven maar moesten duren tot aan het sluiten van een
handelsverdrag, wat ‘zoo gauw als mogelijk zal wezen’(1).
Doch 's keizers machteloosheid was al te blijkbaar, dan dat zijn tegenstrevers die
verplichting zouden vervullen, waarop het hof van Weenen maar gedurig aandrong.
Zij lieten den tijd verloopen en luisterden naar geen vermaningen. Vergeefs hadden
de keizerlijke gevolmachtigden in 1728, op het Congres van Soissons aangedrongen,
opdat een dag bepaald werd voor de bijeenkomsten, waar het zoo zorgvuldig ontweken
handelsverdrag zou uitgewerkt worden; de Hollandsche gezanten hadden er zich
tegen verzet. De afschaffing van de Oostendsche Compagnie, in 1731, had hun wel
een vaste verbintenis ontrukt, doch de oorlog, die in 1733 uitbrak, verschafte hun
het voorwendsel om daaraan geen gevolg te geven. En toch bleef Karel VI onvermoeid
aandringen. Hij schaamde zich niet - liet hij in 1737 door zijn kanselier Sinzendorff
zeggen - ‘de zeemogendheden te bezweren’. Hij smeekte haar ‘te overwegen welke
gevolgen de

(1) Zie hooger, blz. 193
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gansche ondergang van de Oostenrijksche Nederlanden en de wanhoop hunner
inwoners voor haar eigen belangen konden hebben. Blijven de arbeiders het land
verlaten en de fabrieken zienderoogen verminderen, dan is het niet meer mogelijk
de fondsen te vinden om de opgelegde lasten te betalen, des te meer daar, verre van
te verminderen, dezelven alle dagen zwaarder worden’(1).
Zoo die nederige taal in den mond eens keizers de zeemogendheden de ernstigheid
van den toestand voor oogen legde, liet zij haar niet den minsten twijfel omtrent de
zwakheid van hem, die ze voerde. Zij stemden toch ten slotte in het houden van
onderhandelingen toe, en de conferentiën werden den 27n Augustus 1737 te Antwerpen
geopend. Dadelijk bleek het, dat men niet overeen zou komen. Zoodra gewag gemaakt
werd van een handelsverdrag, verklaarde Fagel, de griffier der Generale Staten, ‘dat
Zijn Majesteit afgezien had van het recht het tarief te wijzigen en hij dus
dienaangaande de handen gebonden had’(2). Men bleef evenwel gedachten wisselen,
zonder hoop. Bij den dood van Karel VI was nog niets gedaan, en de Oostenrijksche
successie-oorlog stelde een einde aan besprekingen, die niemand meer als ernstig
beschouwde.
De lafheid der Hollanders tijdens den Franschen inval van 1744 stak al te zeer af
bij de aanmatiging, welke zij onophoudend tegenover Oostenrijk hadden getoond,
dan dat dit laatste, na den vrede van Aken, daarover geen weerwraak nam. De toestand
was nu omgekeerd. Maria-Theresia mocht nu stout spreken, en weldra kwamen de
Vereenigde Provinciën aan de beurt om ze te ‘bezweren’. Het verdrag van Aken had
hun recht bekrachtigd, garnizoen in de Nederlanden te houden, doch Kaunitz had
behendig vermeden, dat het Barrière-tractaat daarin vernoemd werd. Aldus had
Weenen vat op zijn tegenstrever. Reeds in 1749 schreef de keizerin aan Botta-Adorno,
haar minister te Brussel, dat zij ‘vast besloten’(3) was, aan de Generale Staten de
toelage van 500.000 daalders niet meer te betalen, en al hun klachten zouden voortaan
op deze beslissing stuiten. Vervolgens krachtdadig voortvarend,

(1) Gachard: Histoire de la Belgique au commencement du XVIIIe siècle, blz. 509.
(2) Ibid., blz. 519 n.
(3) Gachard: Ordonnances, deel VI, blz. 403.
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kondigde zij op 1 Maart van hetzelfde jaar, een nieuw douanetarief af. Dadelijk was
't in Holland een algemeen gejammer. De regeering van 's-Gravenhage maakte zich
den tolk van dat gekerm: Oostenrijk wilde de Republiek ten onder brengen en haar
tot de verdediging der Nederlanden noodige macht ondermijnen. Botta-Adorno's
spottende antwoorden toonden hoezeer de tijden veranderd waren. Het verval van
den Hollandschen handel zou Hun Hoogmogenden ten goede komen, zegde hij, daar
België, dat daarbij baat zou vinden, voortaan in staat zou wezen zelf een leger tot
het verdedigen hunner grenzen te onderhouden(1).
Doch de Vereenigde Provinciën wendden zich tot Engeland, dat borg bleef voor
het Barrière-tractaat, welk het met haar onderteekend had, en, in de maand Mei 1752,
werden onder de drie partijen onderhandelingen aangevangen ten stadhuize te Brussel.
De Hollandsche commissarissen spraken over toelagen; die der keizerin beschuldigden
hen, ‘dat zij dit land opnieuw wilden storten in den afgrond, waarin artikel 26 van
het Barrière-tractaat het gedompeld had’(2), en eischten vóór alles het sluiten van het
sedert zoolang beloofde handelsverdrag. Kortom, men ging uiteen zonder
overeengekomen te zijn. De volgende jaren verliepen in wederzijdsche klachten,
uitvluchten, en weigeringen. Ten slotte stelde het verdrag van Versailles, in 1756,
een einde aan het gekibbel. De ‘barrière’ was altijd onnut geweest: de
Oostenrijksch-Fransche verstandhouding maakte ze overbodig. De Hollanders voelden
wel, dat de keizerin nooit een penning toelage tegen haar bondgenoot zou verleenen.
Zij bekenden zelf, dat hun garnizoensrecht alle militair belang verloren had en dat
het nog slechts een schadepost was(3). Zij bleven het slechts hardnekkig vorderen om
de economische opbeuring der Nederlanden te belemmeren. Elke wijziging der
douanetarieven verwekte woede bij hen; zij dorsten zelfs beweren, dat het
Barrière-tractaat hun het recht gaf de regeering van Brussel te beletten, straatwegen

(1) J. Laenen: Le ministère de Botta-Adorno dans les Pays-Bas autrichiens, blz. 203 (Antwerpen,
1901).
(2) Gachard: Histoire de la Belgique au commencement du XVIIIe siècle, blz. 536 n.
(3) R. Fruin: Dépêches de Thulemeyer, blz. 50 (Amsterdam, 1912).
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aan te leggen, de voorwaarden van den doorvoer te verbeteren, de nationale visscherij
te doen herleven.
Nu kwamen zij aan de beurt, om te smeeken, het handelsverdrag te sluiten, wat
zij vroeger zoo halsstarrig weigerden. Doch, toen zij met Weenen spraken over
‘wederzijdsch belang’, hernam Kaunitz hun vroegere taal en antwoordde hij met het
‘wel begrepen belang’ en met de ‘natuurlijke billijkheid’. ‘Wij betrachten volstrekt
anders niets, zegde hij, dan de rijkdommen productief te maken, welke de
Voorzienigheid verleend heeft aan provinciën, die reeds al te lang zuchten onder het
juk der politiek; derhalve meenen wij slechts te doen wat onze naburen in zake handel
doen. Zij meenen niet, dat zij zich eens anders goed toeëigenen, door zich te beijveren
hun eigendom en hun nijverheid productief te maken. Wij willen niemand benadeelen
en wij denken geenszins slechte geburen te wezen, als wij met onze buren handelen
als zij zelven met ons handelen’(1). Geweld hielp evenmin als gejammer. Van een
tarievenoorlog, waarvan in 1768 in de Vereenigde Provinciën spraak was, werd uit
vrees voor wedervergelding afgezien, daar België aan de Republiek veel meer
grondstoffen leverde dan het zelf van haar ontving. Zes douanebedienden waren in
1775 op bevel van den magistraat van Sluis aangehouden geworden; de keizerin
eischte een schitterende genoegdoening en de Hollanders moesten toegeven.
Het ging er nog erger aan toe, toen Josef II, zijn moeder opgevolgd zijnde, de
Oostenrijksche politiek die bitse en trotsche houding liet nemen, welke soms jegens
de zwakken in wreedheid ontaardde. De aanwezigheid van de barrière-garnizoenen
op het grondgebied des keizers was onvereenigbaar met zijn hoogmoed. Hij besloot
daaraan een spoedig einde te stellen. Onderhandelingen met de Vereenigde Provinciën
hadden voorzeker tot niets geleid, en overigens verwaardigde hij zich niet met haar
te redetwisten. De omweg, dien hij koos, had het dubbel voordeel een onmiddellijken
uitslag te leveren en zijn tegenstrever te vernederen. In November 1781 deed hij den
minister der Generale Staten kond, dat hij de slooping besloten had van de vestingen
der Nederlanden, ter uitzondering

(1) Gachard: loc. cit., blz. 546.
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van Antwerpen en Luxemburg; hij belastte hem zijn meesters daarvan kennis te
geven, ‘opdat zij gepaste bevelen konden geven aan de generaals en andere officieren,
die hun troepen aanvoeren’(1). Dat was eigenlijk een bevel tot uitzetting. Josef II
handelde tegenover de Hollandsche garnizoenen als een eigenaar die, om zich van
een huurder te ontmaken, zijn huis afbreekt. De wijze, waarop hij de vermaningen
der Generale Staten ontving, ontnam hun allen lust tot aandringen. Zij streken weerom
de vlag, doch om hun nederlaag niet te erkennen, weten zij het vertrek hunner troepen
aan een eenvoudige ‘garnizoensverandering’. Den 18n April 1782 vertrok het laatste
hunner regimenten uit Namen, waar het denzelfden dag vervangen werd door een
bataljon van het regiment van Murray.
Die zoo ruw gedane schoonmaak was maar een begin. De buitengewone
lankmoedigheid der Hollanders kon hun de welwillendheid niet doen verwerven van
een man als Josef II: zij vermeerderde slechts de verachting die hij voor hen koesterde.
Men zou zeggen, dat hij van toen af alles uitdacht om hun schrik aan te jagen. In
1783 had het garnizoen van het fort Liefkenshoek een soldaat laten begraven op het
kerkhof van Doel, dezerzijds de grens; hij beveelt het lijk te ontgraven, het terug te
brengen naar het fort en het, in bijwezen van het garnizoen, in de binnengracht te
werpen. Schier terzelfder tijd verklaart hij in het noorden van Vlaanderen geen andere
grens te erkennen dan die van 1664 en, zonder verdere verwittiging, beveelt hij de
slooping der forten Sint-Donatus, Sint-Pauwels en Sint-Jobs, gelegen op het
grondgebied dat hij zich toeëigent. Overeenkomstig het verdrag van 1673, dat nooit
uitgevoerd werd, vordert hij vervolgens Maastricht en het graafschap Vroenhoven
op.
Die gewelddaden, die beroepen op vervallen, sedert den vrede van Utrecht
afgeschafte overeenkomsten zouden op een botsing uitloopen. Den 23n Augustus
1784 meldde de graaf van Belgiojoso aan de Hollandsche commissarissen die te
Brussel vergaderd waren tot het regelen der hangende moeilijkheden, dat de keizer
‘van nu af aan de Schelde als volkomen en volstrekt open en vrij beschouwde’, dat
hij besloten

(1) Gachard: loc. cit., blz. 553.
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had, de scheepvaart op dien stroom te herstellen, en dat, ‘zoo van wege de Republiek
de vlag Zijner Majesteit de minste beleediging ondervond, hij dit als een
oorlogsverklaring en een vijandige daad zou beschouwen’(1).
Dus, na het Barrière-tractaat, werd het geheiligd verdrag van Munster - dat roemrijk
erf der XVIIe eeuw, die laatste en opperste waarborg der Vereenigde Provinciën
tegenover België - eveneens verscheurd! En tot overmaat van aanstoot, wilde de
keizer zelfs niet onderhandelen! Nauwelijks had hij gesproken, of de sedert 1648
afgebroken scheepvaart gaf als bij tooverslag een nieuw leven aan den verlaten
stroom. Doch dit opzienbarend stuk was niet heel en gansch onverwacht. Reeds in
1776, had Thulemeyer, de Pruisische gezant te 's-Gravenhage, het voorzien(2). Eenige
jaren later, had Engeland, gedurende zijn oorlog met Holland, het Weenen
ingefluisterd, en in 1781 had het te Antwerpen aanleiding gegeven tot een
petitionnement. De openbare meening stelde daar overigens weinig belang in.
Oostende's voorspoed trok eens ieders aandacht. Eén haven was het land voldoende
en, behoudens eenige Antwerpenaren, dacht niemand ernstig aan de heropening der
Schelde. De keizer zelf was geenszins geleid door economische beschouwingen. Zijn
houding was veel meer ingegeven ‘door waardigheid dan door belang’. De
‘onbeschofte’ sluiting der Schelde was volgens hem een ‘schande en een smaad’
voor het Oostenrijksche huis, en tevens een inbreuk op dat ‘natuurlijk recht’, wiens
grondbeginselen hij gereedelijk verwarde met de eischen zijner eerzucht(3).
Hij verbeeldde zich dat de zoo gedweeë Hollanders niet te veel zouden
tegenstribbelen. Hij vergiste zich, zooals hij zich naderhand zoo dikwijls zou
vergissen. Voor hen, was het veel minder een zaak van eigenliefde dan een zaak van
leven of

(1) Gachard: loc. cit., blz. 567. Wat de opening der Schelde betreft, zie de voortreffelijke
verhandeling van E. Magnette: Joseph II et la liberté de l'Escaut (Brussel, 1907). Add. A.
Cauchie: Le comte L.-C.-M. de Barbiano di Belgiojoso et ses papiers d'Etat conservés à
Milan. Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., deel LXXXI [1912], blz. 176 en volg.
(2) Dépĉhes, loc. cit., blz. 158.
(3) Magnette: loc. cit., blz. 43, 48, 49, 52.
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dood. Het verval van Antwerpen had hun altijd de onontbeerlijke voorwaarde voor
Amsterdam's grootheid geschenen, en... Amsterdam's grootheid was hun eenige
macht. In hun duurbaarste belangen getroffen, vonden zij nog een zweem van
wilskracht. De keizer had twee booten, die zijn vlag voerden, bevolen de Schelde op
en af te varen. Hij was overtuigd, dat zijn ultimatum de Generale Staten schrik had
aangejaagd. Zij zullen niet schieten, had hij gedacht. Zij schoten wèl, en er valt te
vermoeden, dat zij niet met los kruit geschoten hadden, vermits een kookpot op het
dek van de Louis doorboord was (8 October).
Hun zeer verklaarbare stoutmoedigheid was daarom geen blijk van heldenmoed.
Zij wisten, inderdaad, dat zij door Frankrijk ondersteund waren. Sedert lang was het
kabinet van Versailles het Oostenrijksch bondgenootschap beu, en de houding van
Josef II had den toestand, die op het einde van Maria-Theresia's regeering reeds
hachelijk was, heel en gansch verbroddeld. De regeering van Lodewijk XVI verstond
niet, den keizer in de Nederlanden de rol van Philips II te laten spelen. In Doutes sur
la liberté de l'Escaut, toonde Mirabeau het gevaar, waarmede Oostenrijk het
koninkrijk kon bedreigen, en vermaande hij het ministerie Holland te verdedigen.
Hij werd des te beter aanhoord, daar toen met hetzelve over een bondgenootschap
onderhandeld werd. Lodewijk XVI liet Weenen verwittigen, dat hij de opening der
Schelde niet zou dulden: hij bood zijn bemiddeling aan (20 November), terwijl hij
troepen verzamelde op de grens van Vlaanderen en op den Rijn.
De keizer had geen bondgenooten en wenschte, evenmin als het kabinet van
Versailles, een Europeeschen oorlog. Toch liet hij zijn heerscharen naar België
marcheeren, maar hij zocht de zaak te schipperen. Zijn bedreigingen tot de Generale
Staten stelden hem in een toestand, waarvan hij al het belachelijke voelde. ‘Ik zal de
eigenliefde moeten opofferen en mij moeten laten uitjouwen, schreef hij tot zijn
broeder, om den Staat aan geen al te groote gevaren bloot te stellen’(1). Om zich te
redden, beproefde hij een oogenblik

(1) Gachard: Histoire de la Belgique au commencement du XVIIIe siècle, blz. 573.
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‘de uitwisseling der barrière met een vergelijk met Holland te vermengen’. Dat was
het kluwen zijner zwarigheden nog meer verwarren. Eindelijk aanvaardde hij
Frankrijk's bemiddeling. Het verdrag van Fontainebleau van 9 November 1785
bevestigde den vrede van Munster. De Schelde bleef gesloten. Doch de Vereenigde
Provinciën erkenden den keizer het recht oppermachtig de douanetarieven der
Nederlanden te regelen, aanvaardden voor Vlaanderen de grens van 1664, verbonden
zich tot het sloopen der forten Kruisschans en Frederik-Hendrik, stonden die van
Lillo en van Liefkenshoek af en betaalden 10 millioen gulden. Die toegevingen
konden Josef's aanzien niet herstellen. Zijn rampzalige veldtocht, zoo flink begonnen
en zoo jammerlijk geëindigd, bleef de ‘kookpot-oorlog’ heeten.
Met dit tragi-comisch voorval, eindigt de buitenlandsche politiek van Oostenrijk
in Belgie, vóór de Brabantsche Omwenteling. Stelselmatig en vastberaden onder
Maria-Theresia, ongeduldig en zenuwachtig onder Josef II, die het werk zijner moeder
in gevaar brengt, evenals in de XVe eeuw Karel de Stoute dat van Philips den Goede
in gevaar gebracht had, heeft die politiek het land onschatbare diensten bewezen.
Sedert het midden der XVIIe tot het midden der XVIIIe eeuw, had België geleefd in
de dubbele vrees voor Frankrijk en voor Holland, hoewel, alles wel beschouwd, de
invallen van het eerste minder wreed waren dan de stelselmatige, meedoogenlooze
en onafgebroken uitbuiting van het andere. Na den vrede van Aken en vooral na het
bondgenootschap van 1756, had het van Frankrijk niets meer te vreezen, en daar de
Hollandsche onderdrukking van jaar tot jaar verminderde, kon hetzelve langzamerhand
de vrije uitoefening zijner krachten hernemen. Door het van het Barrière-tractaat te
verlossen, ontslaat Oostenrijk hetzelve van het economisch juk, dat op het land woog.
Het liet het toe zich weder aan den arbeid te zetten en zich te verrijken. Meer nog!
het hielp hetzelve daartoe, eerst uit belang, doch ook uit eigenliefde en om Staatsreden.
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Hoofdstuk III
De regeering
Gedurende de zeventig jaar, die verloopen van den dood der infante Isabella tot dien
van Karel II, vergenoegde Spanje zich, met zich in de Nederlanden staande te houden.
Zijn zwakheid, zijn staatkundige onbekwaamheid, zijn tegenspoeden en zijn
nederlagen ontnamen het de mogelijkheid en den wensch om te regeeren. Het laat
het land aan zich zelf over, en zijn werkeloosheid doet den behoudsgezinden geest
der inwoners in slenter ontaarden. De Hoogere Raad voor Vlaanderen te Madrid
geeft blijk noch van initiatief noch van hervormingszin. Op het einde der XVIIe eeuw,
blijft de regeering juist zooals Bentivoglio ze onder de aartshertogen schetste: een
getemperde monarchie. Overigens spruiten de aan de vorstelijke macht gebrachte
beperkingen geenszins voort uit een stelselmatig begrip. Zij zijn eenvoudig het gevolg
van een feitelijken toestand, wil zeggen van de voortduring der oude privileges, die
het hoofdgezag slechts aanneemt, omdat het zich daarvan niet kan ontmaken.
Onder het Oostenrijksche huis zou het gansch anders zijn. Na den proeftijd, die
de regeering van Karel VI is, komt te voorschijn een nieuw stelsel, dat zich van de
regeering van Maria-Theresia af met een stijgende kracht opdringt. Het monarchaal
gezag, dat onder de koningen van Spanje schier van geen tel is, wil bovenkomen en
heel het staatkundig leven aan zijn werking onderwerpen. De bedrijvigheid van
Weenen steekt helder af tegen de werkeloosheid van Madrid. Onverpoosd is het
Oostenrijksch hof bezig met het hervormen, moderniseeren en omwerken van 's lands
instellingen, zich daarbij latende leiden door het absolutisme van Lodewijk XIV en
later door het ‘verlicht despotisme’ van Frederik II. De getemperde monarchie
verdwijnt langzamerhand
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voor de centraliseerende monarchie; de zelfstandige machten worden allengs
opgeslorpt door den Staat-politieman en den Staat-bureaucraat, die Duitschland en
Oostenrijk sedert het midden der XVIIIe eeuw tot onlangs toe de hoofdtrekken hunner
staatsregeling gaven. België, dat in de XVIIe eeuw in het staatkundig archaïsme bleef
voortleven, wordt op zijn beurt meegesleept in den stroom, die heel het vasteland
naar het absolutisme voert.
Het werd zulks slechts tamelijk laat gewaar, op een oogenblik dat de beweging
reeds lang aan den gang was. Want de Oostenrijksche regeering had den overgang
zeer behendig geleid, zonder België's argwaan te verwekken. Zij deed dit niet hals
over kop, zooals Lodewijk XIV van 1702 tot 1706, in den naam van Philips V, gedaan
had. Zij vervolgt traag en voorzichtig haar weg en stopt bij het minste onraad, om
vervolgens weer voort te gaan en haar vorderingen maar te laten merken op het
oogenblik, dat zij haar doel meent bereikt te hebben en derhalve geen verzet meer
te vreezen heeft. Maria-Theresia's uitingen van genegenheid voor haar ‘goede
onderdanen’, de zoetsappigheid van Karel van Lotharingen hebben, gedurende lange
jaren, het mollenwerk van Kaunitz en van de gevolmachtigde ministers voor het land
verborgen. Het liet zich zonder wantrouwen leiden en bood blijmoedig zijn
medewerking aan een regeering, waarvan het de werkelijke voordeelen waardeerde.
Alleen de onbehendigheid van Josef II opende hetzelve de oogen en toonde het
eensklaps, dat het geleidelijk onder de vreemde overheersching verviel en dat Brussel
weldra nog slechts een aanhoorigheid van Weenen zou wezen. En toen keerde het
volk zich met des te meer kracht tegen Oostenrijk, daar dit laatste het, door zijn
hervormingen zelven, sterker had gemaakt. De Brabantsche Omwenteling stelde,
woedend, een einde aan dat Oostenrijksch tijdvak, dat hier een veertigjarige stille
rust gebracht had. Overigens, in spijt van die ontknooping welke, zooals wij verder
zullen zien, onvermijdelijk was, blijft het sedert het midden, van de XVIIe eeuw het
vruchtbaarst en ijverigst tijdperk, dat het land beleefde. Het heeft hetzelve
gemoderniseerd door de werking van den Staat, en er dient op gewezen, dat de
aanzienlijkste gebouwen welke het België achterliet, de Brusselsche ministeriën zijn.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

245

I
Karel van Lotharingen was, onder al de landvoogden van België, die welke het meest
of liever de eenige, die populair was. Waarschijnlijk hadden louter beschouwingen
van familie en van gevoelen Maria-Theresia aangezet, op 8 Januari 1744, de
aanstelling te onderteekenen van dien prins, die tweemaal haar schoonbroeder was
èn als jongste broeder van Frans I, den welbeminden echtgenoot der keizerin, èn als
echtgenoot van aartshertogin Maria-Anna, haar zuster(1). Doch de verstandigste
politiek had geen betere keus kunnen vinden. De genegenheid, welke men den
nieuwen landvoogd betuigde, strekte zich natuurlijk uit tot de keizerin, door wie hij
aangesteld was en tot het stelsel dat hij diende. Zijn populariteit verwekte ook die
van Maria-Theresia en ging zelfs over tot het Oostenrijksch huis, dat tot hiertoe met
wantrouwen of onverschilligheid bejegend werd. De duur zelf van zijn bestuur
(1744-1780), het langst dat de Nederlanden kenden, was een geluk voor de dynastie.
En toch was hij geen groot, zelfs niet een merkwaardig man(2). Doch hij was de
rechte man op de rechte plaats. Na zoovele Spanjaards, Italianen en Duitschers, kwam
de Lotharinger de Belgen als een landgenoot voor. Voor de eerste maal sedert
Margareta van Parma, hadden zij een landvoogd wiens natuurlijke taal het Fransch
was. Niets vreemds in het uiterlijk noch in de levenswijze van dien in het hertogelijk
hof van Nancy opgevoeden prins. Beleefdheidshalve en om de keizerin te behagen,
schreef men hem krijgsmanstalent toe. In den Oostenrijkschen successie-oorlog had
hij slechts blijk van dapperheid gegeven. De troepen hadden geen hoogen

(1) Reeds op 4 Mei 1736, had Karel VI de landvoogdij der Nederlanden beloofd aan hertog
Frans III van Lotharingen, die het zou waargenomen hebben tot hij in het bezit trad van het
hertogdom Toscana. L. Bittner: Chronologisches Verzeichniss der österreichischen
Staatsverträge, deel I, blz. 158 (Weenen, 1903). Karel's aanstelling door Maria-Theresia is
blijkbaar door dat ontwerp ingegeven.
(2) Omtrent zijn persoon, zie het vooral anecdotisch boek van L. Perey: Charles de Lorraine et
la cour de Bruxelles sous le règne de Marie-Thérèse (Parijs, 1903). Cf. M. Huisman: Un
prince populaire: Charles de Lorraine. Revue de l'Unversité de Bruxelles, Juni-Juli 1903.
Zie ook A. von Arneth: Maria Theresias letzte Regierungszeit, deel IV, blz. 232 (Weenen,
1879).
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dunk van hem, doch hij gaf er niet om, daar hij niet van oorlogen hield(1). Zijn
volslagen gebrek aan eerzucht maakte hem ook onverschillig voor de politiek. Hij
hield van een ruim en gemakkelijk leven, dat zijn weduwnaarschap hem nog
gemakkelijker maakte; hij beoefende eenvoudig de epicurische wijsbegeerte naar de
wijze van zijn tijd. Hij is liefhebber van goed eten en drinken, weinig voornaam van
manieren, doch goedaardig en zelfs liefdadig, minzaam en vroolijk. De prins van
Ligne betreurde, in zijn ouden dag, met een opwelling van spijt, zijn hof waar alles
mooi, geestig, vertrouwelijk, aangenaam, ondeugend was, en waar er gegeten,
gedronken en gejaagd werd’(2). Niet de minste etiquette. De brand van het oud paleis,
in 1731, liet hem toe zijn intrek te nemen in het paleis van Oranje, dat hij met eigen
penningen betaalde en naar zijn zin meubileerde, en waar hij zich niet gekneld voelde
door de traditie of door de herinnering aan de godvruchtige en statige Maria-Elisabeth.
Overigens verkiest hij boven dat verblijf nog de jachtpaviljons, zooals dat van
Tervuren, persoonlijk door hem ingericht, waar hij zich vrij kan omringen van
danseressen en tooneelspeelsters, die zijn gunsten deelen met zijn vaste minnaressen.
Hoewel zijn onderwijs jammerlijk veronachtzaamd was en hij met de spelkunst
overhoop ligt, doet hij mee aan de toenmalige liefhebberij voor porselein, tapijten,
werktuigen en natuurwetenschappen. Hij ruïneert zich met het aankoopen van
snuisterijen en beschermt de uitvinders(3). Iedereen heeft toegang tot hem, want
evenzeer als hij den arbeid verafschuwt, evenzeer houdt hij van populariteit, en zijn
goedaardigheid maakt hem ook welwillend. Verwekt hij ietwat aanstoot door zijn
ongebondenheid, toch vergeeft men hem alles, omdat hij zoo eenvoudig, zoo weinig
verwaand, zoo weinig aanstellerig is. Josef II, die hem nooit lijden kon, en niet zonder
reden, stelt met bitterheid

(1) Zie wat van hem gezegd wordt in Podewils: Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 2e reeks, deel
II [1851], blz. 254.
(2) Mémoires, blz. 123 (Brussel, 1860).
(3) G. Cumont: Manufactures établies à Tervueren par Charles de Lorraine. Annales de la Soc.
d'Archéologie de Bruxelles, deel XII [1898]. Ed. Laloire: Recherches de mines dans les
Ardennes pour le compte de Charles de Lorraine. Bullet. de la Soc. d'Art et d'Hist. du diocèse
de Liège, deel X [1896].
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vast, dat hij ‘de inwoners een soort van fanatisme inboezemt’(1). Hoeven andere
bewijzen dan het standbeeld, dat de Staten van Brabant tijdens zijn leven voor hem
oprichtten in 1775?
Uit eigenliefde, uit grootmoedigheid, doch vooral om de volksgunst te verwerven,
gebeurt het hem wel, van tijd tot tijd, tegen de inzichten van het hof van Weenen op
te komen. ‘Zoo prins Karel - zegt Josef II met wrevel nog - zich ooit met iets bemoeit,
is het om met de oppositie te zijn’(2). Doch die oppositie is zeer licht en gansch
oppervlakkig. Maria-Theresia, die haar schoonbroeder kende, ontrustte zich er nooit
om. Zij wist wel, dat zij slechts hoefde aan te dringen om gehoorzaamd te worden
of, zoo dit noodig was, te dreigen zijn schulden niet te betalen. Zij had nooit te
vreezen, dat hij de regeering iets zou weigeren of dat hij, als Maria-Elisabeth, de
hem gezonden bevelen in zijn schuiven zou verstoppen. Zij was te scherpzinnig om
niet te begrijpen, dat de ‘oppositie’ van den landvoogd haar politiek diende; immers
deze stelde de openbare meening tevreden zonder iets te belemmeren, en de
gevolmachtigde minister, verborgen achter Karel wiens aanwezigheid het land
geruststelde, richtte zijn blikken naar het Weensch kompas, en bleef bij het roer om
het schip te sturen.
Want van den landvoogd mag men zeggen, dat hij regeert doch niet heerscht.
Gansch in zijn schik met zijn paraderol, laat hij zich volkomen leiden door den
minister. De oorsprong van dien trawant of liever dien bewaker, klimt tot het Spaansch
tijdvak op. Dat ambt werd reeds in zekere mate vervuld door Granvelle bij Margareta
van Parma, door d'Aytona bij aartshertogin Isabella, later door de gezanten van den
katholieken koning te 's-Gravenhage, die de regeering van Brussel moesten nagaan
en leiden. Doch de instelling wordt eerst onder het Oostenrijksch stelsel stevig
gevestigd. De naam van gevolmachtigd minister verschijnt onder Karel VI, en werd
dan gevoerd door Sinzendorff en naderhand

(1) A. von Arneth: Josef II. und Maria Theresia, deel III, blz. 314.
(2) H. Schlitter: Geheime Correspondenz Josefs II. mit seinem Minister in den OEsterreichischen
Niederlanden Ferdinand Grafen Trautmansdorff, blz. 793 (Weenen, 1902).
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door Prié. De afwezigheid van een verblijfhoudenden landvoogd te dien tijde maakte
de aanstelling van die agenten des keizers noodzakelijk. De naam verdween onder
het regentschap van Maria-Elisabeth, die hij had kunnen hinderen, doch het ambt
bleef bestaan. De grootmeesters der aartshertogin, de graaf Harrach, vervolgens de
graaf Visconti waren niets minder dan werktuigen van Weenen. Tusschen haar dood
en de komst van Karel van Lotharingen, waren het weer gevolmachtigde ministers
die bij waarneming regeerden: Harrach, Koenigsegg, Kaunitz-Rittberg, Bathyani.
Bij de aanstelling van den hertog werd de staat van zaken ten slotte en wèl voorgoed
gevestigd.
Naast den landvoogd, die den persoon zelf van den vors, vertegenwoordigt, staat
voortaan de gevolmachtigde minister, de man van vertrouwen van dien zelfden vorst,
die door hem gekozen is, slechts van hem afhangt, zijn wil uitvoert, zijn ontwerpen
kent, alles wat hij ziet en hoort zorgvuldig overbrieft. Bezit hij het uiterlijke van het
gezag niet, zoo voert hij het in werkelijkheid meer en meer uit. Men kiest hem dan
ook zorglijk onder de kruim van het diplomatisch personeel. De gevolmachtigde
ministers welke Weenen van 1749 tot 1791 naar Brussel zond, de markies van
Botta-Adorno, de graaf van Cobenzl, de prins van Starhemberg, de graven van
Belgiojoso, van Trautmansdorff, van Mercy-Argenteau en van Metternich(1), hebben
zich gelijkelijk onderscheiden door

(1) Ziehier hun volledige titels en de datums van hun aanstellingsbrieven: Antoon-Otto, markies
van Botta-Adorno, Maltezer ridder, Staatsraad, Hofkrijgsraad, artilleriegeneraal, 19 April
1749. - Karel, graaf van het Heilige Roomsche Rijk en van Cobenzl, erfopperschenker van
het hertogdom Krain, oppervalkenier en erfopperschoteldrager van het graafschap Goritz,
kamerheer der keizerin, Staatsraad, 19 Mei 1753. - George-Adam, prins van het Heilige
Roomsche Rijk en van Starhemberg, ridder van het Gulden Vlies, grootkruis in de orde van
den Heiligen Stefanus, Staatsraad, minister der conferentiën en van State, 31 Maart 1770. Lodewijk van Barbiano van Belgiojoso, Maltezer ridder, kamerheer, Staatsraad,
luitenant-generaal der keizerlijke legers, kolonel bezitter van een infanterie-regiment, oud
buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister bij het hof van Engeland, 9 Mei 1783. Ferdinand, graaf van het Heilige Roomsche Rijk en van Trautmansdorff-Weinberg, kamerheer,
Staatsraad, oud gevolmachtigd minister bij den keurvorst van Mainz en bij de Kreitsen van
den Opper-Rijn en van Frankenland, 12 October 1787. - Florimond, graaf van
Mercy-Argenteau, ridder van het Gulden Vlies, grootkruis in de orde van den Heiligen
Stefanus, kamerheer, Staatsraad, ambassadeur bij het hof van Frankrijk, 30 November 1790.
- Frans-George, graaf van Metternich-Winneburg, groofkruis in de orde van den Heiligen
Stefanus, kamerheer, Staatsraad, gevolmachtigd minister bij de keurhoven van Trier en van
Keulen en bij den Kreits van Westfalen, 17 Juni 1791.
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hun ijver, zoo niet altijd door hun talent. Zij waren de wezenlijke inrichters van het
Oostenrijksch stelsel in België.
Als minister des vorsten bij den landvoogd, is de gevolmachtigde feitelijk
onafhankelijk van dezen laatste, hoewel hij, voor den vorm, onder zijn bevelen staat.
Hij voert de briefwisseling met de te Brussel gevolmachtigde vertegenwoordigers
der vreemde mogendheden, met den Hoogeren Raad voor de Nederlanden te Weenen,
en later met den Hof- en Staatskanselier, en zelfs rechtstreeks met de keizerin of den
keizer. Heel het bestuur is aan zijn toezicht en aan zijn leiding onderworpen. Als de
landvoogd afwezig is, vervangt hij hem, en 't is juist daarom dat hij den titel van
gevolmachtigde voert. Hij verricht alles op elk gebied en soms wordt Karel van
Lotharingen er ongeduldig om: ‘Ik deed niets, schrijft hij Kaunitz, dat onrust kan
verwekken, en zoo ik uitgebreider machten vraag, is zulks in het belang van den
koninklijken dienst’(1). Later, onder Cobenzl, zal hij klagen, dat hij achteruitgezet en
gekneveld wordt door den minister, wiens gevoelen steeds boven het zijne verkozen
wordt. Eigenlijk is hij tevreden, dat hij gerust mag jagen en feesten, terwijl de minister
zich afslooft. ‘Van 's morgens zes tot 's avonds zes, zucht Botta, vind ik buiten het
middagmaal, geen enkel vrij uur’(2). En Cobenzl is, als men de gedenkschriften van
zijn neef Philip gelooven mag, van vijf uur te been en gansch den dag aan 't werk.
Die arbeid is even bescheiden als hardnekkig. De minister houdt zich schuil achter
den landvoogd ‘om dien de eer van alle gewichtige beslissingen te laten, welke zijn
regeering kunnen opluisteren’(3). Hij komt slechts op den voorgrond als onaangename
maatregelen hoeven genomen, ‘om de goedheid en de zachtmoedigheid

(1) Gachard: Ordonnances, deel VI, blz. XIII. Cf. ibid.. deel XI, blz. XIV, n.
(2) J. Laenen: Botta-Adorno, blz. 33.
(3) Ibid., blz. 34.
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van onzen gouverneur-generaal niet te schaden’(1). Aldus dekt hij ook Weenen, wiens
bevelen hij ontvangt en uitvoert.
Deze geworden hem hoe langer hoe minder door de bemiddeling van den Hoogeren
Raad voor Vlaanderen. Dat oud en traag bestanddeel van het Spaansch bestuur, door
Karel VI behouden, had geen reden van bestaan meer van den dag af, dat de keizer
voorgoed aan den titel van katholieken koning verzaakt had. Het verwikkelde
noodeloos de zaken, en de overlevering, die Belgische raadsheeren toegang tot den
Raad gaf en de Castiliaansche taal deed gebruiken voor de briefwisseling met de
provinciën, kende de Nederlanden een ongepaste zelfstandigheid toe. Men liet hem
dus langzamerhand verkwijnen. Hij behield eenige belangrijkheid tot den vrede van
Aken, vervolgens verzwakte hij, om in 1757 onopgemerkt te verdwijnen.
Wat van zijn bevoegdheid nog overbleef, werd overgebracht naar de Hof- en
Staatskanselarij. Voortaan worden de zaken der Nederlanden niet meer afzonderlijk
behandeld, doch wel, als al de zaken der monarchie, in een door den kanselier
voorgezeten ‘ministerieele conferentie’, en Starhemberg zal in 1781 op de ‘verbazende
en heilzame uitwerkselen van die verandering’ roemen(2). De kanselier, die alles in
handen krijgt, is in bestendige betrekking met den minister te Brussel. Reeds in 1758
zette Kaunitz aldus Maria-Theresia de nieuwe inrichting uiteen: ‘Elke zaak die voor
voorbereidende leiding vatbaar is, alle nieuwe gedachten, ontwerpen, plannen, worden
door mij behandeld in mijn bijzondere briefwisseling met graaf Cobenzl, die daarvan
rekenschap geeft aan Zijn Koninklijke Hoogheid. Komen wij overeen omtrent de
grondbeginselen en omtrent de keus der middelen, dan wordt daarover verslag gegeven
aan Uw Majesteit en de zaken worden gansch gereedgemaakt aan uw beslissing
voorgelegd’(3). Weenen en Brussel zijn dus volkomen met elkander verbonden; het
drijfrad pakt wèl in het tandwiel en sleept het mee in de door hetzelve verwekte
beweging.

(1) Ibid., blz. 35.
(2) Bull. de la Comm. roy. d'Hist., 5e reeks, deel IX [1899], blz. 447.
(3) Gachard: Analectes belgiques, blz. 461.
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De minister zet de van den Hof- en Staatskanselier ontvangen aandrijving voort naar
de hoogere bestanddeelen der plaatselijke regeering, wil zeggen naar de Bestuursraden.
De eerste hunner, de Raad van State, zoo hij nog voor den vorm bestaat, bewijst
geenerlei dienst meer. Doch de beide anderen, hervormd en verjongd, zijn er des te
bedrijviger om. Reeds onder Karel VI werd de Private Raad ontlast van zijn
rechterlijke bevoegdheid, welke de gerechtshoven overgelaten werd. Volgens de
onderrichting, welke hij in 1725 ontvangt, moet hij slechts een ‘Raadgevende
instelling der regeering’ zijn. Hij kan zich daaraan niet dadelijk gewennen. Gedurende
nog een twintigtal jaren zullen de rechtsgeleerden waaruit hij bestaat, hem blijven
beschouwen als een ‘Raad die het koninklijk gezag uitoefent’. Uit de hoogere
rechtbanken des lands gesproten, walgde het hun, in stede van onafhankelijke
magistraten, ondergeschikte ambtenaars te worden. De regeering verweet hun, dat
zij zich barsch en verwaand aanstelden, en dat zij zich niet konden ontmaken van
‘de manieren en van de stelregels der balie’. Zij maakte zich dan ook gewoon, hen
zoo zelden mogelijk of slechts voor den vorm te raadplegen. Na den vrede van Aken,
placht zij hun uit Weenen gansch gereedgemaakte ordonnantiën te zenden(1).
De aanstelling van Patrick-Frans van Neny, zoon van den opsteller van de oorkonde
der Oostendsche Compagnie, als toegevoegde van den ouden voorzitter Steenhaut,
in 1757, het jaar zelf dat de Hoogere Raad voor Vlaanderen opgeheven werd, bracht
een nieuw leven onder hen. Inderdaad, Neny is geen rechtsgeleerde, doch een man
van de daad, van bestuur en van vooruitgang. Oudleerling van de Leuvensche
Hoogeschool, behield hij van dezelve slechts den afkeer voor slenter en verwaandheid.
Hij heeft niets van dien behoudsgezinden geest, die de natie reeds zoo lang
ingekankerd is, en die een nieuwigheid verwerpt juist omdat zij nieuwigheid is. Hij
behoort tot dat nieuw geslacht van staatkundigen, die niet slechts betrachten den
Staat in te richten, zooals men in de XVIIe eeuw deed, doch ook, door den Staat,

(1) P. Alexandre: Histoire du Conseil Privé dans les anciens Pays-Bas Mémoires in-8o de l'Acad.
roy. de Belgique, deel LII [1895], blz. 145 en volg.
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de maatschappij redematig te besturen. Hij is een overtuigd aanhanger van dat
bestuurlijk en ordenend ‘verlicht despotisme’, dat het hof van Weenen aan Frederik
II ontleende en dat Kaunitz, de ministerieele Conferentie en de gevolmachtigde
ministers trachten te verwezenlijken. Door zijn toedoen, zullen hun strekkingen
overgaan naar de Raden, die steeds getrouw zijn gebleven aan de overlevering van
den Staat-rechter, de vormen en de rechten eerbiedigen, doch onbekend zijn met de
noodwendigheden en het werkelijk leven. Evenals de rechtsgeleerden uit den tijd
van Karel V het begrip en de uitgestrektheid der souvereiniteit omwerkten en
verruimden overeenkomstig het Romeinsch recht, evenzoo beijvert Neny zich al de
uitingen van het nationaal bestaan aan de overweldigende en vernieuwende ordening
van het burgerlijk gezag te onderwerpen. ‘Hij is de helderste geest, dien wij hier
hebben’, zegt Karel van Lotharingen(1). En weldra brengt zijn stijgende invloed in de
Raden een gansch nieuw personeel, in dezelfde school als hij opgeleid, even wars
van een verouderd verleden, even gehecht aan de prerogatieven van den wereldlijken
Staat, en evenzeer van hun heilzaamheid overtuigd: Aguilar, van Kulberg, de Limpens,
Leclercq, Patyn, de Stassart. Reeds in 1758 stelt Kaunitz met voldoening vast, dat
de Bestuursraden nu de initiatieven der regeering steunen, in stede van ze tegen te
werken. ‘Geen omwegen, geen mollenwerk meer; alles geschiedt in het volle daglicht.
De (gevolmachtigde) minister, door de onderrichtingen en door de inrichting zelve
der regeering gebonden aan het gevoelen der Raden, gaat dezelven te rade; deze
kunnen vrijelijk uitlegging geven en in hun verrichtingen worden al de regelmaat en
al de bedrijvigheid gesteld, welke het genie der landslieden leveren kan’(2).
Evenals de Private Raad, heeft de in 1733 opnieuw ingerichte Financieraad(3) die
loomheid en die bedilzucht verloren, welke hem de financiezaken deden behandelen
als een burgerlijk proces. Hij ook is leniger, jonger, nieuwer geworden, en staat de
regeering hoogst nuttig bij. En de bedrijvig-

(1) Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 2e reeks, deel V [1853], blz. 352.
(2) Gachard: Analectes blz. 460.
(3) Gachard: Ordonnances, deel IV, blz. 471.
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heid dezer laatste vergroot zoo snel, dat zij weldra, naast de Raden, voor sommige
bijzondere diensten, ‘junta's’ instelt, wil zeggen, commissiën overeenkomende met
onze hedendaagsche ministerieele ‘besturen’. Zoo worden, bijvoorbeeld, ingericht,
in 1763, de ‘junta’ der betwiste gronden(1), in 1764, de ‘junta’ der beheeren en der
toelagen(2), in 1772, de ‘junta’ betreffende de afwatering enz.(3).
Aldus vestigt de bureaucratie zich te Brussel, en zij breidt er zich uit, naarmate
het bestuurspersoneel meer en meer doordrongen is van de grondbeginselen van het
‘verlicht despotisme’. Vol ijver en overtuigd van de voortreffelijkheid harer
doeleinden, onderneemt zij tegen de vooroordeelen, evenals tegen de staatkundige
en godsdienstige voorrechten die haar werking belemmeren, een onophoudenden,
naamloozen en ietwat geniepigen strijd. Zij is tegen de zelfstandigheid en tegen het
clericalisme gekant. Zij bestudeert ontwerpen omtrent de afschaffing der gerechtelijke
foltering(4), de beperking der doode hand, de ondergeschiktheid der provinciën aan
het hoofdgezag, terwijl zij zich bezighoudt met de inrichting van het onderwijs, met
de volksgezondheid, met de verbetering van landbouw en van vervoermiddelen.
Overigens is zij behendig; zij dringt zich niet op; zij sluipt ongemerkt binnen. Zij
gedenkt den stelregel van Kaunitz, die zegde, dat ‘in de Nederlanden, de politiek de
kunst is de rechten der kroon buiten het bereik te stellen van de invallen der Staten,
en de grenzen daarvan uit te strekken, zonder in te grijpen in de privileges der natie’(5).
Zij gedenkt dien zelfs zoo zeer, dat de kanselier haar al te voorzichtig acht en betreurt,
dat ‘de vrees van de Staten te mishagen, soms de nuttigste schikkingen tegenhoudt
en de heilzaamste inzichten vernietigt’(6).

(1) Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 2e reeks, deel VIII [1856], blz. 194.
(2) Gachard: Ordonnances, deel IX, blz. 152.
(3) Ibid., deel X, blz. 286.
(4) E. Hubert: Un chapitre de l'histoire du droit criminel dans les Pays-Bas autrichiens au XVIIIe
siècle Les mémoires de Goswin de Fierlant (1771). Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 5e reeks,
deel V [1895], blz. 154 en volg.
(5) Bullet. de la Comm. roy d'Hist., 3e reeks, deel X [1869], blz. 405. Cf. Schlitter:
Trautmansdorff, blz. 97.
(6) Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 3e reeks, deel X [1869], blz. 406.
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II
Want haar bevoegdheid houdt juist op, daar waar die der Staten begint. De beweging
die zich, van Weenen uit, tot haar voortzet, kan zich niet verder uitstrekken dan tot
haar. Het raderwerk der machine gaat niet verder. Voorbij de Bestuursraden en de
‘junta's’ welke ze omringen, treedt men in het domein der zelfstandigheid van elke
provincie. Hier heeft de regeering geen wettelijken vat meer; haar toezicht is
machteloos, 't is dus, volgens haar, de verwarring. De Staten der provinciën en hun
bestendige deputatiën zijn machten, welke haar ontsnappen. De onmogelijkheid ze
aan haar toezicht te onderwerpen is haar ondraaglijk. Men spreekt te Weenen over
de ‘geheimenissen van hun duister bestuur’(1). Men verwijt hun, geen rekeningen af
te leggen, belastingen te lichten volgens verouderde rollen, bij hun handelingen de
keizerlijke ambtenaars uit te sluiten. In Vlaanderen, ‘betalen Gent en Brugge sedert
lange jaren geen stuiver in de toelagen... Alles is duister in hun beheering’ en ‘van
die van het Brugsche Vrije, weet men al niet veel meer; zijn financien zijn insgelijks
in wanorde’. In Henegouw leggen de afgevaardigden der Staten rekenschap af aan
den grootbaljuw. Doch de verwarring is zoo groot, dat, na den successie-oorlog, ‘hun
renten zeer achteruit stonden en de provincie zonder krediet was, en zulks op het
oogenblik dat, buiten haar weet, meer dan 700.000 pond verspreid waren in de handen
van verscheidene ontvangers’. In Luxemburg, is ‘de verdeeling der openbare lasten
slechter en onrechtvaardiger dan elders in de Nederlanden. De adel en vooral de
geestelijkheid vinden steeds het middel om dezelve geheel op het arme volk te leggen;
overigens, hebben de Staten sedert lang geen rekenschap gegeven van het overschot
hunner middelen en, over het algemeen, is er allerhande wanorde in deze provincie’.
En over Limburg, ‘kent men ongelukkiglijk zeer weinig over de boekhouding zijner
besturen’.
Die verwijten kunnen overdreven zijn, doch zij zijn gegrond. De heldere geesten
des lands erkennen zulks. Graaf Vilain XIIII keurt in duidelijke bewoordingen het
slecht en

(1) Gachard: Analectes, blz. 405 en volg.
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verouderd financieel stelsel der Staten van Vlaanderen af. Hij stelt vast, dat van 1712
tot 1743, in vollen vrede, geen schulden afgelost werden, dat de slecht verdeelde
belastingen den handel en de nijverheid hinderen, dat de interest van 5 t.h., betaald
voor de ontleende gelden, te hoog is, daar hij de kapitalen aan de nijverheid en aan
den landbouw onttrekt(1). Het is al te blijkbaar, dat de regeling zelf der Staten dezen
overlevert aan een aristocratische bent, welke geen onderscheid kent tusschen haar
eigen belangen en de openbare belangen. Gedurende de staatkundige onverschilligheid
der XVIIe eeuw, zijn zij verschrompeld en verdord geworden. Het kan niet meer
gezegd, dat zij de drie bevoorrechte standen vertegenwoordigen, want elk dezer heeft
daarin een uiterst gering aantal personen, die niet door verkiezing, doch door een in
gewoonte ontaarde overweldiging aangewezen worden. In elke provincie, zijn de
zoogezegde lasthebbers van de geestelijkheid beperkt tot de prelaten van enkele
abdijen, altijd dezelfden, die van den adel tot de hoofden van eenige gezinnen, die
van den derden stand (de burgerij) tot de burgemeesters der voornaamste steden.
Alleen Brussel, Leuven en Antwerpen, in Brabant, Bergen, in Henegouw, Namen,
in het Naamsche, hebben recht op een afvaardiging in naam der burgerij. In
Vlaanderen hebben Gent en Brugge hetzelfde monopolie, dat zij met de
afgevaardigden van het Brugsche Vrije en met die der geestelijkheid deelen. De adel,
als zoodanig, komt er niet meer in voor en, in spijt van zijn protest, verrechtvaardigd
in de verhandeling van Zaman, van 1711, kan hij zijn vervallen recht niet
terugkrijgen(2).
In werkelijkheid, komen de Staten, die in naam der provinciën blijven spreken, in
't geheel niet meer overeen met de standen van de bevolking, welke zij zoogezegd
vertegenwoordigen. Doch dàt juist verzekert hun onafhankelijkheid tegenover het
hoofdgezag. Wat vermag dit laatste tegen de prelaten en de onafzetbare edelen die
daar zetelen? Hoewel de burgemeesters der steden elk jaar vernieuwd worden, zijn

(1) Mémoires sur les finances des Flandres (Gand, 1755).
(2) Exposition des trois états du païs de comté de Flandres, du clergé, de la noblesse et des
communes (z. pl., 1711).
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zij niet minder onhandelbaar, daar zij slechts de woordvoerders zijn der burgerijen,
welke zij besturen en die hun de te nemen besluiten voorschrijven. De Staten, tolken
en verdedigers van de zelfstandigheid in elke provincie, ontsnappen dus aan de
voogdij van den Staat. En dit niet alleen feitelijk, doch ook rechtens, vermits de vorst,
bij zijn inhuldiging, zweert de vrijheden des lands te zullen eerbiedigen. Kaunitz zelf
moet erkennen, dat zoo men de Staten van hun prerogatieven beroofde, waarvan het
toestaan der belasting het kostbaarste is, ‘men een plechtigen eed zou breken’(1). Zij
weten het en maken zulks ten nutte, ‘door stelselmatig in een eeuwigdurend offensief
te volharden’(2). Bovendien beginnen, rond het midden der eeuw, de geleerdste hunner
leden zich op een staatkundige theorie te beroepen. Zij hebben l'Esprit des lois van
Montesquieu (1748) gelezen en hebben daarin de belangrijkheid van de
‘tusschenliggende korpsen’ in een gematigde monarchie ontdekt. De Staten, in België,
zijn zulke tusschenliggende korpsen. Met welk recht zou de regeering ze dan willen
smachten onder haar absolutisme? Tegenover haar stelling hebben zij er een andere,
en alzoo ontaardt het aloud conflict tusschen den vorst en de privileges in een conflict
van grondbeginselen.
Overigens, zoolang Maria-Theresia regeerde, werd elke spanning gemakkelijk
vermeden. De goedige Karel van Lotharingen stilde het ongeduld van het Weensche
hof en ried het zachtheid aan. ‘Het is waar, schreef hij de keizerin, dat deze landen
zeer gehecht zijn aan hun privileges, en ik mag wel zeggen, dat zij zulks tot
krankzinnigheid drijven. Doch allen zijn in dat vooroordeel opgevoed en het ware
gevaarlijk daaraan te raken... Als men alles wel onderzoekt, is niets gemakkelijker
dan het souverein gezag en den dienst Uwer Majesteit te bevredigen’. En verder: ‘Ik
moet zeggen, dat dit land niet als veel anderen is, want met goedheid kan men alles
doen wat Uw Majesteit zou behagen. Doch ik zou er niet voor instaan, moest men
dit met al te veel strengheid willen doen’(3).

(1) Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 3e reeks, deel X [1869], blz. 407.
(2) Ibid., blz. 406.
(3) Gachard: Ordonnances, deel XI, blz. XI n., XIV.
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Hij had gelijk daarop aan te dringen, want hij wist, dat zijn schoonzuster, die haar
ordonnantiën met teedere ontboezemingen doorspekte, daarin haar medelijden met
‘het arme volk, dit kostbaar deel van den Staat’(1) betuigde, en slechts ‘den weg van
billijkheid en deernis’ beloofde te zullen volgen, gekant was tegen het recht der
Staten om de belasting te weigeren. ‘Ik ben, liet zij hem in 1766 schrijven, mijn
onderdanen bescherming en rechtvaardigheid verschuldigd; zij zijn mij
gehoorzaamheid en belastingen verschuldigd. Dat zijn de allereerste rechten der
souvereiniteit; dat zijn geheiligde, wederzijdsche, onschendbare rechten, die
onverbreekbare banden tusschen vorst en onderdanen uitmaken. De toelagen weigeren,
ware de gehoorzaamheid kwetsen, aan mijn bescherming verzaken. Nooit moeten
de Staten daarvan de gevolgen gewogen hebben, en ze zouden de wezenlijke belangen
van hun vaderland niet kennen, moesten zij, door een ongepaste houding, in de Staten
de valsche denkbeelden verspreiden, welke zij omtrent de eerste plichten van hun
burgerlijk wezen zouden hebben... Het vermogen van toe te staan... geeft geen recht
op weigering, die onafscheidbaar is van het afschuwelijk denkbeeld eener
voorwaardelijke gehoorzaamheid’(2). Karel wachtte zich wel die mooie leerstellingen
aan de Staten mede te deelen. Hij liet dezelven hun ‘valsche gedachten’ behouden
en bleef hen ‘ontzien’; als practisch man vergenoegde hij er zich mede, dat de
belasting elk jaar toegestaan werd.
Zoolang de Staten zich niet bedreigd voelden, waren zij nogal meegaand. Sedert
1752, lieten die van Brabant het oud grondbeginsel, dat de eenparigheid van den
derden Stand voor elke beslissing eischte, in onbruik vallen(3); die van Henegouw en
van het Naamsche protesteerden niet, toen de stadhouders hunner provinciën beroofd
werden van de laatste overblijfselen hunner aloude onafhankelijkheid(4). Nergens ziet
men, dat zij de tusschenkomst der ‘junta's’ in provin-

(1)
(2)
(3)
(4)

Ibid., deel VII, blz. 126.
Gachard: Collection de documents inédits, deel I, blz. 69.
J. Laenen: Botta-Adorno, blz. 97.
Voor Henegouw, zie Gachard: Ordonnances, deel VII, blz. 356; voor het Naamsche, Bullet.
de la Comm. roy. d'Hist., 2e reeks, deel V [1853], blz. 355.
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ciale zaken ernstig tegenwerken en, schier altijd, geven zij de regeering de noodige
toelagen tot het uitvoeren der openbare werken. Die oligarchische lichamen voelden
eigenlijk wel, dat het gevaarlijk zou geweest zijn, zich te hardnekkig tegen al de
hervormingen te verzetten. Zoo zij de openbare meening krenkten, hadden zij die
tegen hen en ten voordeele van de regeering doen keeren. De wederwaardigheid van
de Staten van Vlaanderen, in 1754, was hun dienaangaande een heilzame les. Sedert
lang vroegen de kasselrijen en de mindere steden, om daarin vertegenwoordigd te
wezen naast Gent, Brugge en het Vrije. Toen al haar pogingen mislukt waren, richtten
zij zich tot de keizerin, onder aanbieding, zoo haar vraag ingewilligd werd, van een
jaarlijksche en bestendige toelage. Het spreekt van zelf, dat zij voldoening kregen.
Van toen af werd het grondbeginsel van de eeuwigdurende belasting in Vlaanderen
ingevoerd. Het kortzichtig egoïsme der bevoorrechten had de vorderingen van het
vorstelijk gezag in de hand gewerkt(1).
Het is buiten kijf, dat hetzelve, tegenover de oligarchische Staten, het algemeen
belang verdedigde. Doch het volk wantrouwde zijn bureaucratie en verkoos, zelfs
met al zijn gebreken, het bestuur waaraan het gewend was en waarvan het van vader
tot zoon de bedienden kende, boven dat bestuur van naamlooze ambtenaars, die
gehoorzaamden aan het wachtwoord der regeering, en niets af wisten van de
gemeenzame, schier vaderlijke handelwijze, die den behoudsgezinden slenter der
Staten veel deed vergeven. Het nam dus een lijdelijke houding aan; het vroeg geen
hervormingen, doch aanvaardde deze die ingevoerd werden. De oprichting, in 1764,
van de ‘junta der besturen en der toelagen’, die orde stelde in de zoo verwarde
boekhouding der steden en der provinciën, was een onbetwistbare vooruitgang,
waarvan het de heilzame uitwerkselen moest voelen. Eigenlijk konden de Staten nog
slechts hun prerogatieven verdedigen, doch er niet meer aan

(1) Derival: Le voyageur dans les Pays-Bas autrichiens, deel IV, blz. 265 en volg. [Amsterdam,
1783], zet de hervorming zeer duidelijk uiteen. Zij werd bestudeerd door Gachard: Sur le
changement apporté à la constitution de la Flandre en 1754. Bullet. de l'Acad. roy. de
Belgique, boekdeel VII, 1e deel [1840], en door J.-J. de Smet, ibid., boekdeel XI, 2e deel.
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denken, dezelven uit te breiden. Hun politiek was, om zoo te zeggen, hoofdzakelijk
negatief. ‘Zij doen minder kwaad, zegde Kaunitz, dan zij het goede beletten’(1).
In één provincie, edoch, en wèl de belangrijkste, in Brabant, was hun verzet
krachtdadiger en hinderlijker. Want, in tegenstelling met zijn naburen, had Brabant
een geschreven grondwet. Niet alleen verbond de vorst zich, door een algemeenen
eed, de privileges te eerbiedigen, hij bekrachtigde nog daarenboven al de punten van
de Blijde Inkomst, waarvan hem bij zijn inhuldiging lezing werd gegeven, en God
weet hoezeer het mogelijk was argumenten tegen hem te vinden in de oude, in 1356
opgestelde oorkonde, welke sedert Philips II onge wijzigd was gebleven!(2) Haar
artikel 5 verbood den hertog eenigerlei nieuwigheid te brengen in zake justitie en
bestuur, zonder het oordeel van den Raad van Brabant. Die bepaling was
veronachtzaamd geworden tijdens de beroerten der XVIe eeuw en gedurende het
bewind van Albertus en Isabella. Doch, van het midden der XVIIe eeuw af, werd zij
opnieuw ingeroepen, en het was tot een gewoonte geworden, dat slechts de door den
Raad goedgekeurde en door den kanselier, hoofd van den Raad, gezegelde edicten
als geldig voor Brabant beschouwd werden(3). De houding van het Parlement te Parijs
tegenover het koningschap had wellicht eenigen invloed geoefend op die deelneming
van den Raad aan de wetgevende macht. In alle geval was de toestand van den vorst
in Brabant ongunstiger dan in Frankrijk, want hij beschikte er niet over het uiterste
hulpmiddel van de zitting, lit de justice geheeten.
Hij moest dus wel, goedschiks of kwaadschiks, genoegen nemen met een toestand,
dien hij niet kon veranderen, wilde hij geen erge moeilijkheden verwekken. Kaunitz
verontwaardigde er zich over, doch Karel van Lotharingen en Neny vermochten hem
te bedaren. De Staten van Brabant, gesteund

(1) Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 3e reeks, deel X [1869], blz. 407.
(2) Ed. Poullet: Histoire de la Joyeuse-Entrée de Brabant, blz. 339 (Brussel, 1863). De laatste
staat van den tekst is te vinden in Gachard: Ordonnances, deel I, blz. 128.
(3) A. Gaillard: Le Conseil de Brabant, deel I, blz. 221 en volg. (Brussel, 1898). Alexandre: Le
Conseil Privé, blz. 296 en volg.
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op den Raad, konden dus met de regeering op gelijken voet onderhandelen, en
tegenover hen moest een buitengewone gematigdheid aan den dag gelegd worden.
Dat was des te meer te betreuren, daar de vorderingen der centralisatie meer en meer
de aandacht naar de hoofdstad richtte en de Staten van Brabant, die daar zetelden,
daardoor een aanzien kregen, dat de andere provinciale Staten ontbrak. Door een
merkwaardigen samenloop van omstandigheden, was de oppositie tegen de regeering
nergens duidelijker en krachtiger dan in de zetelplaats der regeering. Tot hiertoe was
Brussel slechts een bestuurlijke hoofdstad geweest; het werd, in den vollen zin des
woords, het centrum van het staatkundig leven des lands.
De besprekingen van de Staten van Brabant verwekten eens ieders belangstelling,
en noopten de andere Staten hun voorbeeld te volgen. De wederstand der provinciën
smolt zich langzamerhand samen tot een nationalen wederstand. De omwenteling,
die onder Josef II uitbrak, zal terecht de Brabantsche Omwenteling genoemd worden.
Zij zal de Brabantsche vlag aannemen, welke sedert dien de Belgische vlag zal blijven.
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Hoofdstuk IV
De economische beweging(1)
Men mag bevestigen, dat, van het begin der middeleeuwen tot het midden der XVIe
eeuw, geenerlei streek der Westerwereld blijk gaf van zooveel economische
levenskracht als België. Op alle gebied is de arbeid er, van Karel den Groote tot
Karel V, krachtiger en verscheidener dan elders. Op al de stadiën der economie, is
België vooruit op zijn geburen: zoowel op het tijdstip der groote domeingoederen
als op dat der steden, zoowel op het tijdstip der steden als op dat der Renaissance.
Zijn polders sedert de XIe eeuw, zijn lakennijverheid en zijn kolenmijnen sedert de
XIIIe eeuw, zijn haven te Brugge, zijn Beurs te Antwerpen, om slechts die voorbeelden
aan te halen, geven hetzelve in de economische geschiedenis een zoo hooge plaats
als die welke het, in de kunstgeschiedenis, aan zijn schilders en beeldhouwers te
danken heeft.
Doch het tijdstip der burgeroorlogen, vervolgens der buitenlandsche oorlogen, dat
zich schier samen met de regeering van Philips II voor hetzelve opent, onderbreekt,
na zeven eeuwen voortdurende ontwikkeling, die buitengewone bedrijvigheid. Het
land strijdt wanhopig om een voorspoed te bewaren, die het meer en meer ontsnapt,
en die, gedurende ongeveer tweehonderd jaar, voortdurend vervalt, zonder dat het
ooit daaraan de herinnering verliest. Gedurende

(1) Slechts gedurende het lezen van de proef van dit hoofdstuk kon ik kennis nemen van de
schoonbladen van het merkwaardig werk van mijn collega ter Hoogeschool van Gent, M.H.
van Houtte: Histoire économique de la Belgique à la fin de l'Ancien Régime (48e bundel-van
Recueil de travaux publiés par la faculté de philosophie de l'Université de Gand, Gent, 1920),
welke het schrijver geliefde mij mede te deelen. De lezer gelieve mijn uiteenzetting aan te
vullen en desnoods te verbeteren niet behulp van dat werk.
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het lang orkaan, is geenerlei stilte duurzaam genoeg om het tot bezinning te laten
komen. De rampspoed vervolgt het hardnekkig. Na de sluiting der Schelde (1648)
en vooral na het Barrière-tractaat (1715), schijnt het, dat alle hoop moet opgegeven,
dat alles verloren is
En toch, tegen alle verwachting in, beurt het zich op. Als, van het midden der
XVIIIe eeuw af, de vrede hersteld en de veiligheid teruggekeerd is, zet het zich weer
aan het werk, en het is een treffend schouwspel te zien hoe het zich langzamerhand
opricht en terugkeert tot dien noesten arbeid, die zijn leven is. In ettelijke jaren worden
wonderlijke vorderingen gedaan. Ongetwijfeld komt het niet terug tot den rang van
vroeger, doch de vooruitgang is zoo snel en zoo krachtdadig, dat hij iedereen verrast.
Reeds in 1766, stelt Kaunitz vast, dat ‘de voorspoed der natie, met den vrede van
Aken, in een nieuw tijdperk trad(1). Volgens Derival, die in 1782 schrijft, zijn de
Nederlanden gelukkiger dan de naburige landen; nooit werden zij beter bebouwd en
de veranderingen, welke er verwezenlijkt werden, zijn zoo groot, dat niemand die
landen nog herkent(2). Hun uiterlijk van welstand, van zindelijkheid, van gezondheid
treft al de reizigers. Deze beschrijven als om strijd, hun schoone straatwegen, hun
met groote boomen bezoomde vaarten, waarop een levendig verkeer onderhouden
wordt door trekschuiten en genoeglijke barges. Zij zijn verwonderd over de dichtheid
der bevolking, die talrijker is, beweert Shaw, dan die van elk ander deel van Europa(3).
De regeering van Maria-Theresia stelde dus een einde aan het langdurig verval. Zij
moet beschouwd worden als het uitgangspunt van een nieuwen opmarsch welke, een
oogenblik door de ruwheden der Fransche inlijving belemmerd, onder Napoleon I
zal hernemen, om van dan af gedurig sneller te worden en ten slotte uit te loopen op
dien overvloed van arbeid en rijkdom, waar-

(1) Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 3e reeks, deel X [1869], blz. 375.
(2) Le voyageur dans les Pays-Bas Autrichiens, deel I, blz. 5, deel II, blz. 16 en volg. Cf. P. Anot
et F. Malfillâtre: Les deux voyageurs ou lettres sur la Belgique, la Hollande, etc., deel I, blz.
60 en volg. (Reims, 1802).
(3) Essai sur les Pays-Bas Autrichiens, blz. 3 (Londen, 1788).
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in de verraderlijke overval van 1914 de Belgen moest verrassen en ze naar de wapens
doen grijpen.
De eer dier opbeuring komt eerst en vooral toe aan het volk, dat ze mogelijk maakte
door zijne liefde tot den arbeid en zijn na gruwelijke rampen ongeschonden gebleven
wilskracht, vervolgens aan de gelukkige ligging van het land en aan den rijkdom van
zijn grond, aan de regeering ten slotte, wier politiek met evenveel ijver als verstand
het streven der natie ondersteunde.

I
Het eerste en welsprekendst kenteeken van het ontwaken van 's lands levenskracht
is, van het midden der XVIIIe eeuw af, de gedurige vermeerdering der bevolking.
De ontstentenis van nauwkeurige tellingen laat ons ongelukkiglijk slechts toe, ze bij
tamelijk ruwe ramingen te schatten(1).
Het schijnt wel, dat het aantal inwoners, sedert de XVIe eeuw, nooit zoo laag was
als tijdens den Spaanschen successie-oorlog, de laatste der groote krijgsrampen
waaronder het land te lijden had vóór het einde van het Oude Stelsel(2). Van toen af
tot den vrede van Aken (1748) blijft het zoo goed als onveranderd. Doch, na het
heilzaam verdrag, verheft het zich eensklaps en de vermeerdering houdt niet meer
op. Brussel, dat 57.854 inwoners had in 1755, heeft er 74.427 in 1783(3). Gent, dat
er ongeveer 45.000 telde rond 1750, telt er 48.409 in 1786(4). Te Antwerpen klimt

(1) Voor enkele mislukte pogingen van telling, zie Quetelet: Bullet. de la Comm. centrale de
statistique, deel III [1847], blz. 23, en Ch. Piot: Le règne de Marie-Thérèse dans les Pays-Bas
Autrichiens, blz. 213 (Leuven, 1874).
(2) Dien indruk, ten minste, laat het nagaan der ongelukkiglijk tamelijk weinig zekere cijfers,
voor Brabant geleverd door Tarlier et Wauters: Histoire et géographie des communes belges.
(3) N. Briavoinne: Mémoire sur l'état de la population des fabriques, des manufactures et du
commerce dans les provinces des Pays-Bas depuis Albert et Isabelle jusqu'à la fin du siècle
dernier. Mém in-4o de l'Acad. roy. de Belgique, deel XIV [1840], blz. 188; Henne et Wauters:
Histoire de Bruxelles, deel II, blz. 296.
(4) Briavoinne: op. cit., blz. 195; F. De Potter: Gent van den oudsten tijd tot heden, deel I, blz.
588.
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de bevolking van 37.304 in 1755, tot 48.665 in 1784(1), te Bergen van 15.296 in 1695,
tot 20.131 in 1786(2), te Namen van 13.257 in 1745, tot 14.728 in 1784(3).
Volgens wellicht al te breede berekeningen zou de bevolking van Vlaanderen,
tusschen 1771 en 1784, met ongeveer 50 t.h. vermeerderd zijn(4). De bevolking van
heel het land werd in 1784 door den Privaten Raad op 2.272.892 zielen geschat(5).
Kaunitz brengt ze, in ronde cijfers, op twee millioen in 1787(6), en zoo Publicola
Chaussard ze tot twee en een half millioen verhoogt, is het omdat hij het land van
Luik bij de Nederlanden voegt(7). Naar alle waarschijnlijkheid kan dus voor deze
laatsten, op het einde der XVIIIe eeuw, een gezamenlijke bevolking van iets meer
dan twee millioen inwoners aangenomen worden, een cijfer dat, op hetzelfde
grondgebied, nooit bereikt werd(8). Van dan af, overtreft de dichtheid der Belgische
bevolking die van alle andere streken van Europa. De natuurlijke vruchtbaarheid der
natie wordt niet alleen bevorderd door den algemeenen welstand, doch ook door de
ambtelijke pogingen ten voordeele der volksgezondheid. In 1776 en 1778 worden
scholen voor vroedkunde gesticht in Henegouw en te Gent. Van 1768 beginnen de
pokken, die plaag des tijds, bestreden te worden door het invoeren der inenting(9).

(1) Briavoinne: op. cit., blz. 196; Gachard: Analectes belgiques, blz. 420.
(2) Briavoinne: op. cit., blz. 198.
(3) Ibid., blz. 200; St-Bormans: Cartulaire de la commune de Namur, deel I, blz. LIII n. (Namen,
1876).
(4) P.C. van der Meersch: De l'état de la mendicité et de la bienfaisance dans la province de la
Flandre Oriëntale, blz. 177 (Brussel, 1852).
(5) Gachard: Analectes, blz. 420.
(6) H. Schlitter: Die Regierung Josefs II., blz. 248, n. 12.
(7) Mémoires historiques et politiques, blz. 247 (Parijs, 1793).
(8) De Nederlanden hadden hetzelfde bevolkingscijfer in het begin der XVIIe eeuw. Zie
Geschiedenis van België, deel IV, blz. 434. Doch er dient opgemerkt, dat hun grondgebied
toen, vóór de veroveringen van Lodewijk XIV, merkelijk uitgebreider was.
(9) Omtrent de verwoestingen der pokken in de XVIIIe eeuw, zie het merkwaardig werk van
M.J. Cuvelier: Avant Jenner. Rev. de l'Instruction publique, deel L [1907], blz. 361 en volg.
De inenting schijnt iets vóór 1768 in België ingevoerd te zijn: Zie Gachard: Ordonnances,
deel IX, blz. 432. Voor de vroedkundige scholen, zie Ordonnances, deel XI, blz. 123, 253.
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De vermeerdering der bevolking was vooral snel en krachtig op den buiten. Van
1709 tot 1784 was het aantal inwoners meer dan verdubbeld in vele Vlaamsche en
Brabantsche dorpen(1). Te Sint-Nicolaas, midden in het land van Waas, stijgt het,
tusschen die beide jaartallen, van 6.429 tot 10.107(2). Want het economisch herstel
begon en ontwikkelde zich vooral in het landbouwbedrijf. Hoe wreed en talrijk de
oorlogen der XVIIe eeuw ook waren, toch hadden zij de landelijke inrichting in
Vlaanderen niet vernietigd. Niettegenstaande het verbranden der dorpen, de
overstroomingen, de opeischingen en de strooptochten, blijft zij niet alleen bestaan,
doch kan zij steeds tot toonbeeld dienen.
Dat was zij zonder twijfel verschuldigd aan de aloude verdeeling van den grond
onder een menigte kleine pachters. Na plundering of brand, volstond het dat de
eigenaar den boer lichte voorschotten verleende, opdat deze zijn hut weder optrok,
zich de noodige gereedschappen aanschafte en zich terug aan den arbeid zette. De
kapitalistische aard van den Vlaamschen landbouw en het stelsel der kleine boerderijen
lieten hem dus toe, de crisis te doorstaan, welke voor langen tijd den ondergang had
verwekt van een land met groote pachthoeven, al te kostelijk om onverwijld herbouwd
te worden, of met landbezittende boeren, al te arm om zich door eigen krachten weder
op te richten. De terugkeer van de veiligheid na den vrede van Aken bevorderde de
algeheel en sterk gebleven werkzaamheid. Dank zij het machtig geboortecijfer, eigen
aan de streken met klein gedoen, waar de kinderen den vader medehelpen, werden,
in weinige jaren, de overstroomde of verlaten akkers weder bebouwd, terwijl ook de
oude doenwijzen der landbouwtechniek verbeterd

(1) Voor Brabant, zie de cijfers van Tarlier et Wauters: op. cit.; voor Vlaanderen, de telling der
kasselrij Oudenaarde in van der Meersch: op. cit., blz. 46. Ziehier eenige cijfers voor Brabant:
Virginal: 228 inwoners (1709), 681 inw. (1784); Rixensart: 286 inw. (1709), 634 inw. (1784);
Genval: 318 inw. (1709), 590 inw. (1784); Ter Hulpen: 345 inw. (1709), 890 inw. (1784);
Ohain: 505 inw. (1709), 1220 inw. (1789); Lasne: 256 inw. (1709), 657 inw. (1784).
(2) G. Willemsen: Etude sur la démographie d'une commune du plat pays de Flandre aux XVIIe
et XVIIIe siècles. Annales de l'Acad. d'Archéologie de Belgique, 5e reeks, deel VI [1904].
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werden. Het reeds zoo verspreid gebruik van meststoffen maakte nieuwe vorderingen.
Bij het lezen van een pachtceel moet men de nauwgezetheid bewonderen van de
bepalingen, omtrent het bemesten, waarbij de kosten daarvan tusschen eigenaar en
pachter verdeeld worden. Rond het midden der eeuw, wordt ook kalk bij de
natuurmeststoffen gevoegd; in 1768 verspreidt haar gebruik zich in de kasselrijen
Ieperen, Kortrijk en Oudenaarde, in het Brugsche Vrije(1). Ook het aantal
gewassensoorten vermeerdert. Naast graan, groenten, vlas, hop, worden ook
aardappelen verbouwd(2), vervolgens tabak, waarvan de opbrengst, in 1783, reeds
zoo overvloedig is, dat geen Amerikaansche meer gerookt wordt(3). En, naarmate de
grond een grooter verscheidenheid van vruchten schenkt, wordt hij ook vruchtbaarder,
daar een redematiger toepassing van den wisselbouw hem gedurig de verloren kracht
teruggeeft en hem zonder ophouden doet voortbrengen. Vooral het land van Waas,
waar geen duim gronds verloren gaat en dat een onmetelijke korengaard schijnt,
verwekt de bewondering van de reizigers die het bezoeken.
Een zoo prachtig voorbeeld moest navolging bij de naburige provinciën wekken.
Het leemachtig gedeelte van het land, wiens vastere bodem minder dan die van
Vlaanderen

(1) Gachard: Ordonnances, deel IX, blz. 398. - Voor een voorbeeld van de huurbepalingen
omtrent de meststoffen, zie Berten: Coutumes du vieux bourg de Gand, blz. 410 en volg.
(Brussel, 1903). In 1764 stelt het hoofdcollege van Dendermonde vast, dat de parochie Zele
alleen voor 30.000 gulden meststoffen per jaar koopt. Blanchard: La Flandre, blz. 345.
(2) Zij zouden in 1709 door de Engelschen in Vlaanderen ingevoerd zijn. Vander Meersch: op.
cit., blz. 186. In 1765 worden zij als dagelijksche spijs gekweekt in al de dorpen van het land
van Waas. Willemsen: Notes statistiques sur le pays de Waes au XVIIIe siècle. Handelingen
van den Oudheidkundigen Kring van het land van Waas, deel. XXVIII [1910], blz. 197.
(3) H. van Houtte: Contribution à l'histoire commerciale des Etats de l'empereur Joseph II.
Vierteljahrschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte, deel VIII [1910], blz. 371. Het
gebruik der tabak is in het begin der XVIIIe eeuw zoo algemeen geworden, dat in 1727 wordt
vastgesteld, ‘dat men bijnae niet en siet eenigen werkman of buijten man sonder de pijpe in
den mond’. Gachard: Ordonnances, deel IV, blz. 86. In 1740 zijn tabakswinkels in alle dorpen
van het land van Waas. Willemsen: loc. cit., blz. 163 en volg.
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tot den intensieven landbouw geschikt was en wiens minder dichte bevolking ook
minder akkergrond vergde, had zich, in het midden der XVIIIe eeuw, nog niet kunnen
losmaken van een slenter, die Vlaanderen's vooruitgang des te sterker deed uitkomen.
De driejaarlijksche wisselbouw, waarbij het bouwland één op drie jaren braak ligt,
werd nog toegepast in de groote hoeven van Waalsch-Brabant, evenals in de dorpen
van een groot gedeelte van Henegouw, van het Naamsche en van Luxemburg(1). In
tal van plaatsen vindt men nog de landelijke gemeenschap der middeleeuwen, met
haar bosch, haar hooilanden en haar gemeenteweiden, en met de verwarring harer
akkers, welke wegens de verplichting van gemeenschappelijke bebouwing, niet
konden afgesloten worden.
Die oude gewoonten lieten de armen leven, die hun koe of hun geiten op de
‘waret's’ lieten weiden, en kosteloos hout en varenstrooisel in het banbosch mochten
halen; doch, voor de landhuishoudkundigen, konden haar maatschappelijke voordeelen
niet opwegen tegen haar economische gebreken. Welke ellendige opbrengst; hoeveel
verloren grond! De wetenschap van den rijkdom, die zich begon te ontwikkelen,
hield geenerlei rekening met den mensch. De physiocraten, die toen een nieuwe leer
verkondigden, kenden niets dan de natuur, hielden zich slechts bezig met dezelve en
met de middelen om de voortbrenging te vermeerderen. De regeering en de besturen
keurden hun leer goed en lieten hen begaan. In 1770 laat, in Luxemburg, een
ordonnantie toe, de landerijen af te sluiten om dezelve aan het vrij weiderecht te
onttrekken(2). Vóór 1766 veroorlooft een edict de Staten van Henegouw en van het
Naamsche de gemeentegronden voor een termijn van zes-en-dertig tot veertig jaar
te verhuren(3). Een ander van 1773 beveelt de onbebouwde gronden onder de
gezinshoofden te verdeelen, die ze binnen de twee jaar moeten beploegen(4). Anderen

(1) Derival: Le voyageur dans les Pays-Bas Autrichiens, deel III, blz. 114.
(2) Gachard: Ordonnances, deel X, blz. 73.
(3) Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 3e reeks, deel X [1869], blz. 403.
(4) Gachard: Ordonnances, deel X, blz. 412.
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nog staan de gemeenten van de Kempen toe, haar heiden te verkoopen, op voorwaarde
dat de kooper zich verbindt dezelven te ontginnen; beperken het aantal bunders die
mogen braak blijven; doen graslanden, ‘prés à warlo’, tot wei- of bouwlanden
scheuren; stellen de koopers van onbebouwde gronden voor tien jaar vrij van de
belasting; brengen beperkingen aan het weiderecht(1).
Een rijke technische letterkunde ontwikkelt zich. J.-B. Mondez zet aan zijn
Henegouwsche landgenooten de heilzame grondbeginselen van den Vlaamschen
akkerbouw uiteen(2); rond 1775 ziet de abt van Marci naar de middelen uit om dien
der Ardenne te verbeteren en bestudeert de kunstmeststoffen(3); de abt Mann en de
Markies van Chasteler bespreken de voordeelen en de ongemakken der groote
hofsteden(4). De physiocraten houden die voor uitmuntend, doch het voorbeeld van
Vlaanderen is al te beslissend dan dat men zijn praktijk niet boven hun theorie
verkoos. Het stelsel der kleinboerderij wordt reeds in het midden der eeuw algemeen.
In 1755 wordt de uitgestrektheid der hoeven in Henegouw bepaald op ten hoogste
60 bunders(5). F.-X. Burtin veroordeelt, in 1784, de groote hoeven, als ‘doodend’
voor de bevolking, voor den landbouw, ja voor de nijverheid, die de groote pachters
uit het platteland willen weren, om het opslaan van het arbeidsloon te belet-

(1) Ibid., deel X, blz. 275, deel VI, blz. 561, deel VIII, blz. 543, deel IV, blz. 417.
(2) Notes sur l'abolition des jachères et les avantages de la culture flamande (Bergen, 1811).
Drie-en-tachtig landbouwers gaven een boekje uit tegen zijn besluiten. Biographie nationale,
deel XV, kol. 99.
(3) Mémoire sur l'utilité des engrais artificiels, etc. Mém. de l'Acad. de Bruxelles, deel III [1780].
Quels sont les obstacles qui s'opposent à une meilleure culture des Ardennes et comment y
remédier? Ibid., deel V [1788].
(4) Mann: Mémoire sur les moyens d'augmenter la population et de perfectionner la culture
dans les Pays-Bas Autrichiens. Mém. de l'Acad. de Bruxelles, deel IV [1783]; dezelfde: Dans
un pays fertile et bien peuplé, les grandes fermes sont-elles utiles ou nuisibles à l'Etat en
général? Ibid. Cf., voor de ontwikkeling van de kleinboerderij in de XVIIIe eeuw, H. van
Houtte: Avant Malthus. La théorie de la population et le mouvement en faveur de la petite
culture dans les Pays-Bas à la fin de l'ancien régime, in Mélanges Ch. Moeller, deel II, blz.
420.
(5) Gachard: Ordonnances, deel VII, blz. 537.
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ten(1). Terwijl de openbare machten en de landeigenaars de kleinboerderij bevorderen,
beijveren zij zich ook het gebruik van meststoffen naar de Vlaamsche wijze in te
voeren. De regeering noopt in 1764 den magistraat van Namen een besluit te nemen,
waarbij het verboden is, stadsvuil in de Samber te werpen; het moet ter beschikking
der landbouwers gehouden worden(2). De prins van Ligne laat voor zijn pachters een
omstandige verhandeling omtrent de bemesting der landerijen opmaken(3). Nog andere,
talrijke maatregelen beoogen het te niet doen der hinderpalen, die den akkerarbeid
belemmeren. Zoo wordt, bijvoorbeeld, in het Naamsche de opening der jacht uitgesteld
van 20 Juli tot 20 Augustus, om den oogst te vergemakkelijken(4). Een betere
benuttiging van den grond gaat gepaard met het kweeken van nieuwe vruchten. De
aardappel die, in het begin der eeuw, nog slechts diende tot het voeden van ‘soldaten
en armen’, wordt zoo algemeen dat het volk, in Luxemburg, in 1750, ‘zonder die
vrucht niet zou kunnen bestaan’(5). In 1754 en in 1763 is zijn teelt in het Naamsche
aan tiend onderworpen (6).
De veeteelt maakt dezelfde vorderingen. Volgens pastoor Mann, verkoopt
Vlaanderen, rond 1775, jaarlijks 50 tot 60.000 ossen in de naburige provinciën. In
Henegouw zendt de regeering jongelieden naar Parijs, om er de lessen der
veeartsenijschool te volgen(7). In het zuiden van Limburg en

(1) Voyages et observations minéralogiques depuis Bruxelles par Wavre jusqu'à Court-St-Etienne.
Mém. de l'Acad. de Bruxelles, deel V [1788].
(2) L. Lahaye: Inventaire de la correspondance du Conseil provincial de Namur, blz. 326.
(3) Geschreven reglement van 7 Juli 1775, in de boekerij der Hoogeschool te Gent.
(4) Lahave: Inventaire, etc., blz. 327.
(5) Gachard: Ordonnances, deel VII, blz. 397 n.
(6) Ibid., deel IX, blz. 2. Cf. Gachard: Sur l'introduction de la culture des pommes de terre en
Belgique, in Essais et notices, deel II, blz. 434.
(7) L. Devillers: Inventaire des archives des Etats du Hainaut, deel III, blz. 99. - Volgens Savary:
Dictionnaire de commerce, deel I, blz. 221 (2e uitgave, Parijs, 1748), voederden de vóór den
vrede van Utrecht aan Frankrijk onderworpen Vlaamsche kasselrijen jaarlijks 88.000 tot
90.000 ossen en koeien boven de twee jaar. Voor den uitvoer, naar Parijs, van Diksmuidsche
boter, Diximus-boter genaamd, zie ibid., blz. 930.
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in het land van Herve worden afgesloten kunstweiden gemaakt, wat de streek het
uitzicht van een ruitswijs verdeeld grastapijt geeft. Groote hoeven worden er in
perceelen versnipperd, die verhuurd worden aan boter- en kaasboeren. Nergens schijnt
meer welstand te heerschen dan in die streek, die op een ‘eindeloozen tuin’ gelijkt,
te midden van welken overal nieuwe steenen huizen liggen, en waarvan de tallooze
afsluitingen, hier meer dan elders, de zegepraal van het persoonlijk beheer op het
oud corporatief en gemeentelijk stelsel der middeleeuwen bevestigen(1).
De landelijke inrichting begint dus, onder het Oostenrijksch stelsel, eenige der
eigenschappen aan te nemen, welke zij tot nu toe bewaard heeft. Tusschen het
Engeland der XVIIIe eeuw, waar het grooteigendom gedurig vermeerdert en zich
onder den vorm van kapitalistische onderneming inricht, en Frankrijk, waar het zich
voor een groot deel onder de boeren verbrokkelt, houdt België de middelmaat. Het
grooteigendom vermindert er niet, het vermeerdert er eer, doch de bewerking geschiedt
onder den vorm van kleinboerderij. Evenzeer als het kleineigendom Frankrijk eigen
is, evenzeer is de kleinboerderij eigen aan de Nederlanden. Het grondbeginsel van
eigen gedoen gaat er klaarblijkelijk achteruit. De bezitters van den grond verdeelen
denzelve onder een menigte pachters, en de grondrente welke zij ontvangen,
vermeerdert naarmate de landbouw intensiever wordt. De grond wordt steeds duurder.
Van 1721 tot 1765, bijvoorbeeld, verhoogen de pachten in het land van Waas met
ongeveer de helft(2). De kapitalisten beginnen dan ook naar onontgonnen gronden uit
te zien. Rond 1782, doen de graaf Proli, de baron van Behlen, de heer Foulle heiden
ontginnen in de omstreken van Antwerpen(3). In

(1) G. Förster: Voyage philosophique sur les rives du Rhin, etc., deel I, blz. 282 (Parijs, jaar III).
Cf. Derival: Le voyageur dans les Pays-Bas Autrichiens, deel VI, blz. 332.
(2) G. Willemsen: Contribution à l'histoire de l'industrie linière en Flandre au XVIIIe siècle.
Handelingen van de Mij van Geschieden Oudheidkunde te Gent, deel VII [1907], blz. 224.
Voor andere inlichtingen omtrent de vermeerdering van den prijs der gronden, zie E.
Discailles: Les Pays-Bas sous le règne de Marie-Thérèse, blz. 168 (Brussel, 1872); Ch. Piot:
Le règne de Marie-Thérèse dans les Pays-Bas Autrichiens, blz. 252.
(3) Derival: op. cit., deel III, blz. 404.
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1791 biedt de baron van Heer 200.000 gulden voor de heide van Bulscampveld(1).
Van 1785 tot 1786 geeft de hertog van Arenberg 600.000 gulden uit voor het indijken
van polders in het Noorden van Vlaanderen(2). De regeering zelve toont belangstelling
voor het bebouwen der Kempen(3).
De in Frankrijk zoo zware ‘heerlijke rechten’ hinderen den boer hier niet al te zeer.
Zoo de lage adel, in Henegouw, de keurmede in al haar strengheid zoekt te behouden,
beginnen de groote heeren dezelve te vervangen door het betalen eener som gelds(4).
Op vele plaatsen, is zij in 1741 schier heel verdwenen. In 1782 beveelt Josef II haar
afschaffing in de domeingoederen. Het tiend is hinderlijker, en de aanspraak der
abdijen, het ook tot de ‘nieuwe vruchten’ uit te breiden, geeft rond 1780 aanleiding
tot vinnige strijdschriften, waarin, onder voorwendsel van recht, de prerogatieven
der geestelijkheid beknibbeld worden(5). Overigens, hoe overdreven het tiend ook
weze, schijnt het niet al te drukkend. Volgens het algemeen gevoelen, zijn de pachten
der kloostergoederen een derde lager dan elders(6).
Het spreekt van zelf, dat de vorderingen van den land-

(1) P. Errera: Les masuirs, blz. 258 (Brussel, 1891).
(2) F. De Potter en J. Broeckaert: Geschiedenis van den boerenstand, blz. 284. In 1792 geeft Is.
Thys, kanunnik van Tongerloo, te Mechelen uit: Memorie over het uytgeven en tot culture
brengen der vage ende inculte gronden in de meyerye van 's Hertogenbosch.
(3) Gachard: Ordonnances, deel X, blz. 275, 352. Cf. Fruin: Dépêches de Thulemeyer, blz. 227.
(4) L. Verriest: Le servage dans le comté de Hainaut, deel I, blz. 341, 353, 368 (Brussel, 1909).
Cf. van denzelfde: Le régime seigneurial dans le comté de Hainaut du XIe siècle à la
Révolution (Brussel, 1916-1917).
(5) D'Outrepont: Essai historique sur l'origine des dixmes (z. pl., 1780); dezelfde: Défense de
l'Essai historique sur l'origine des dixmes (Luik, 1785). Het eerste dier boekjes werd op 15
Maart 1781 verboden, op verzoek van den aartsbisschop van Mechelen. Gachard:
Ordonnances, deel XII, blz. 21.
(6) Derival: op. cit., deel I, blz. 91. Toch bracht het tiend zeer veel op. Volgens Trautmansdorff,
bracht het zesmaal meer op dan de vereischten der kerkelijke diensten, waartoe het bestemd
was. Schlitter: Geheime Correspondenz Josefs II mit Ferdinand Trautmansdorff, blz. 301.
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bouw vooral de grooteigenaars ten goede kwamen. Ten gevolge van de vermeerdering
der bevolking, liet de navraag naar akkers hun toe, de huur te verhoogen, zonder
gevaar te loopen geen pachters te vinden. Het is zeker, dat in de tweede helft der
XVIIIe eeuw, hun inkomsten de gewone uitgaven verre overtroffen. Er hoeft daarvoor
geen ander bewijs, dan de gebouwen die zij laten oprichten. In 1758 herbouwen de
monniken van Orval hun abdij, die, naar men zegt, een ‘koninklijk verblijf’ lijkt. Die
woorden passen nog beter voor het wonderschoon park, dat de prins van Ligne
rondom Beloeil aanlegt. In Vlaanderen, in Brabant, in Henegouw, laten edelen en
rijke burgers hun oude, schilderachtige burchten vervangen door kasteelen met
kolommen en frontons, waarvan heden nog zoovelen hun gevel spiegelen in het
rustige water van een vijver, omringd van de eeuwenoude boomen, die geplant werden
ten tijde van Maria-Theresia en van Karel van Lotharingen.
Zoo de eigenaars het grootste deel van de grondrente opstrijken, is de toestand der
pachters evenwel zeer bevredigend. De verhooging der pachten wordt hun vergoed
door een overeenkomende verhooging van den prijs der vruchten. Alle reizigers
loven eensgezind hun welstand, de zindelijkheid en de inrichting hunner hoeven(1).
De voornaamsten onder hen zenden hun zonen naar de Hoogeschool of naar het
seminarie en geven rijke bruidschatten mede aan hun dochters, die met een burger
trouwen(2). De verhouding der boeren met eigen gedoen, zooals men er aantreft in
zekere deelen van Henegouw, in het Naamsche en in de Ardenne, is veel minder
bevredigend. In stede van uit de ingevoerde nieuwigheden voordeel te halen, lijden
zij daaronder. Zij klagen over de beperking van het weiderecht en over den verkoop
der gemeentegronden, die hun voorouders eeuwen lang vrijelijk in gebruik hadden.
Doch de tijd der oude landbouwgemeenschappen is voorbij. Zij moeten zich wel
schikken in hetzelfde verval dat, in de steden, de am-

(1) P. Anot et F. Malfillâtre: Les deux voyageurs, etc., deel I, blz. 60.
(2) Derival: op. cit., deel I, blz. 10. De hulpmiddelen der pachters lieten hun toe, perceelen grond
te koopen, welke zij elkander vinnig betwistten. Zie Mann: Mémoire sur les grandes fermes,
blz. 217.
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bachtsgilden treft. Men beschouwt ze nog slechts als hinderlijke en ongerijmde
overblijfselen uit een tijd van onwetendheid. De regeering bejegent haar met
minachting en vijandschap. Rond het einde der XVIIIe eeuw, schaft zij af wat nog,
in het zuiden van Luxemburg, overbleef van de aloude zelfstandigheid der dorpen,
die de wet van Beaumont deelachtig waren(1). De verdwijning der oude gebruiken,
en meer nog de gedurige verhooging der landpachten hebben noodzakelijk geleid
tot de vermeerdering van dat landelijk proletariaat, dat, in alle eeuwen, een min of
meer overvloedigen voorraad van arbeidskrachten aan de maatschappij gaf. De
opkomende nijverheid kan daarin vrijelijk putten. De plattelandsbewoners die geen
broodwinning vonden in den meer en meer ontwikkelden landbouw, verstrekken
haar, juist van pas, een personeel dat al te talrijk is om veeleischend te zijn en dus
een goedkoopen handenarbeid zal bezorgen.
Het zal geen verwondering baren, dat de vruchten der aarde gewoonlijk ruimschoots
in de behoeften des lands voorzagen. Het jaar 1740 is het laatste, waarin wezenlijk
schaarschte aan levensmiddelen heerschte: In Henegouw zegt men, rond 1774, dat
een goede oogst voor verscheidene jaren voldoet(2), en een verhandeling uit het einde
der eeuw beweert zelfs, dat het land driemaal meer koren opbrengt dan het verbruikt(3).
Trautmansdorf zegt, in 1789, dat er bij menschengeheugen nooit rogge te kort kwam(4).
De graanuitvoer is dan ook zeer bedrijvig. Holland, ‘waar duiten zijn’, en Frankrijk,
waar onder de regeering van Lodewijk XIV nog al dikwijls gebrek aan koren
voorkomt, zijn twee loonende afzetgebieden. Van 1759 tot 1791 worden

(1) G. Kurth: La loi de Beaumont en Belgique. Mém. in-8o de l'Acad. Roy. de Belgique, deel
XXXI [1881].
(2) Essai abrégé sur les lois, le commerce et les avantages d'un canal dans le Hainaut Autrichien,
blz. 25 (Maastricht, 1774).
(3) Mémoires sur le projet de l'abolition des douanes dans les Pays-Bas Autrichiens, nr 1, blz.
7 (Brussel, 1788). Daarentegen, zegt een verhandeling van 1781, dat het overschot van het
binnenlandsch verbruik onbeduidend is. Hubert: Voyage de Joseph II, blz. 412. Beide cijfers
zijn overdreven om den wille van de thesis, die zij moeten verdedigen.
(4) Schlitter: Trautmansdorff, blz. 266.
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slechts 32.910 lasten tarwe ingevoerd, terwijl er 195.107 uitgevoerd worden(1).
De graanwetten, dat schrikbeeld van de regeeringen der XVIIIe eeuw, zijn dus in
België, dank zij de overvloedige opbrengst, geen ingewikkeld vraagstuk. Uitgezonderd
bij misgewas, is de uitvoer gewoonlijk vrij. In die zaak, laat men zich door de
omstandigheden leiden. De regeering of de provinciale Staten hebben geen vast
stelsel. Zij sluiten de grens als de prijs der granen een onrustbarenden opslag doet
verwachten, en openen die weer als afslag komt. Natuurlijk kan men het iedereen
naar den zin niet maken. De broodeters vragen het verbod, dat de levensmiddelen
moet doen afslaan, terwijl de graanbouwers de vrijheid eischen, die den prijs daarvan
verhoogt. Tusschen beiden aarzelen en weifelen de overheden. De getroffen
maatregelen zijn ‘van een gevaarlijke verscheidenheid... wij zien gedurig, dat een
onbeperkte vrijheid ons uitput of dat een streng verbod ons onteert’(2). Josef II wilde
vergeefs een einde stellen aan die onophoudende schommelingen. Het eeuwig edict
van 11 December 1786, dat de vrijheid van den graanhandel plechtig verkondigde,
werd slechts gedurende eenige maanden toegepast. Reeds het volgend jaar, ging het
koren zoo vlug naar Frankrijk, dat men ten spoedigste tot het uitvoerverbod moest
terugkomen(3).

II
De regeering was nog meer bezorgd voor den handel en de nijverheid dan voor den
landbouw. De reden daarvan is, dat hun aard veelzijdiger, gevoeliger, ja kunstmatiger
is en noodzakelijkerwijze de tusschenkomst der openbare

(1) Gachard: Sur la législation des grains en Belgique au XVIIIe siècle. Bullet. de l'Acad. Roy.
de Belgique, boekdeel XVII, 1e deel [1850], blz. 48-49.
(2) Essai arbrégé sur les lois, etc., blz. 36.
(3) Behalve het hooger, blz. 273, n. 5 aangehaald werk van Gachard, zie, omtrent de graanwetten
in België, G. Bigwood: Joseph II et la liberté du commerce des grains. Ann. de la Fédération
archéol. et hist. de Belgique, deel XXI [1909]; H. Van Houtte: La législation annonaire des
Pays-Bas à la fin de l'Ancien Régime et la disette de 1789 en France. Vierteljahrschrift für
Social- und Wirtschaftsgeschichte, deel X [1912], blz. 96 en volg., 384 en volg.
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machten vergt, en ook dat Oostenrijk de gelukkigste gevolgen uit hun ontwikkeling
verwachtte. De verhooging van de in- en uitgaande rechten verstrekte de schatkist
nieuwe hulpmiddelen, terwijl de vermeerdering van 's lands rijkdom het krediet der
Staten bevestigde, waardoor deze den vorst, boven en behalve de gewone toelagen,
kostelooze giften en leeningen konden toestaan.
Nooit was de economische toestand zoo kwijnend geweest als ten tijde van den
vrede van Aken. Hoe dat verholpen? De opzienbarende mislukking van de
Oostendsche Compagnie liet niet toe, nog aan den handel met Indië te denken. Men
verkoos minder eerzuchtige, doch meer practische ontwerpen. Als men ze van hooger
beschouwt, bemerkt men dat zij tweeërlei strekkingen hebben, waarbij die van Holland
en die van Frankrijk beide nagevolgd worden. Tot de opbeuring van den handel,
betrachtte de regeering het voorbeeld van het eerste te volgen omtrent de inrichting
van zijn doorvoerverkeer, terwijl zij zich, ten voordeele van de nijverheid, liet leiden
door de beschermende handelspolitiek van het ander. Door heel de regeering van
Maria-Theresia loopen aldus twee reeksen maatregelen naast elkander. De regeering
ziet van de eenheid van oogmerken af, en vergenoegt zich met een
gelegenheidspolitiek. Zij beroept zich op geenerlei stelsel, op geenerlei leer. Zij wil
tevens èn den omloop èn de voortbrenging ontwikkelen, en wenscht bovenal vlug
uitslagen te bekomen om den verloren tijd in te winnen. Het gebeurt dan ook, dat zij
verward geraakt in de tegenstrijdige belangen die zij wil bevorderen, dat zij van het
een naar het andere overgaat, dat zij aarzelt omtrent den te volgen weg en, dat zij,
in haar wensch samen èn het doorvoerverkeer èn de nijverheid te begunstigen, het
een noch de andere krachtdadig ondersteunt, dat zij halverwegen blijft steken en
eindelijk haar toevlucht neemt tot empirische uitwegen.
Het dient erkend dat, zelfs na den vrede van Aken en het verdrag van Versailles,
haar taak hoogst moeilijk bleef. Waarheen zij zich ook wendde, overal verrezen
hinderpalen: ten zuiden, Frankrijk verdedigd door de stevige vesting van zijn
uitsluitingsstelsel, ten westen, Engeland, wiens overweldigende fabrieken beschermd
waren door een stijf en

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

276
trotsch protectionisme, ten noorden, de naijverige en oplettende Vereenigde
Provinciën, ten oosten, eindelijk, het land van Luik, dat met zijn onmeedoogenden
zestigsten penning gewapend was. Doch het land bezat een zeldzaam vruchtbaren
grond; het lag aan de zee; zijn bevolking was dicht, noest, geduldig en spaarzaam,
en het was voldoende hetzelve wat speling en wat vrijheid te laten, opdat het partij
trok uit zijn centrale ligging en zich bevrijdde van de banden, waartoe, in spijt van
de natuur, de politiek het had gedoemd.
Van de eerste jaren van het regentschap van Karel van Lotharingen af, zette men
zich aan 't werk onder Botta-Adorno's ministerie (1749-1753)(1). Die behendige
beheerder, die zich wellicht door Bergeyck's pogingen van het einde der XVIIe eeuw
liet leiden, vatte het plan op, den doorvoer uit Duitschland, Lotharingen en
Zwitserland, met behulp van groote handelswegen, naar de Nederlanden te brengen.
Leuven werd, wegens zijn ligging aan het uiteinde van Neder-België, tot middelpunt
van het stelsel gekozen. De vaarten, die van Oostende uitgingen, zouden daar
aansluiten met de straatwegen naar Aken en naar Luxemburg. Het viel niet moeilijk
de belangstelling der provinciale Staten voor dat ontwerp te bekomen; reeds in 1750
werden de werken aangevangen. In spijt van de hindernissen, verwekt door de
Vereenigde Provinciën welke, het volgend jaar, aan haar onderdanen verboden
daaraan te arbeiden, vorderden zij snel. In 1751 was de vaart van Brugge naar Gent
uitgediept en, in die laatste stad, de ‘coupure’ gegraven (1751-1753), welke die vaart,
met de Leie en dan ook met de Schelde verbindt. Het Rupelkanaal, welke de
scheepvaart tot Leuven toeliet, was in 1752 voltooid, en, in 1758, werd de laatste
steen gelegd van de befaamde sluizen van Slijkens, waardoor de binnenwaters in
gemeenschap met de Oostendsche haven werden gebracht.
Daarentegen vertraagden politieke zwarigheden gedurende lange jaren het
aanleggen van den straatweg, welke dat

(1) J. Laenen: Le ministère de Botta-Adorno, blz. 164 en volg. Voor den vroegeren toestand en
de uiteenzetting van het douanewezen, zie G. Bigwood: Les impôts généraux dans les
Pays-Bas Autrichiens, blz. 219 en volg.
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kanaalstelsel met de Rijnstreek zou verbinden(1). Tusschen Brabant en Limburg moest
hij noodzakelijkerwijze het land van Luik doortrekken. Nu, de Luikenaars ontrustten
zich over het nadeel, dat de vestiging van een snel vervoer tusschen Duitschland en
de Nederlanden aan hun handel kon berokkenen. Opgehitst door de Hollanders, wier
vernuftige kwaadwilligheid geen enkele gelegenheid liet ontsnappen, stelden zij door
hun dwarsdrijverij en hun blijkbaren onwil het geduld der Brusselsche regeering op
een zware proef. Reeds in 1750 hadden de Staten van Limburg het vak van den weg
geopend, dat Herve met Aken verbond. Het hoefde slechts met enkele mijlen verlengd,
om het te doen aansluiten met den straatweg van Luik op Leuven. Meer dan dertig
jaar werd er gekibbeld, vooraleer de toestemming der Staten van het prinsdom
verkregen werd. Ten slotte, stemden zij er in 1783 in toe, den doorgang te openen
en den hinder te doen ophouden, die de karren zoolang verplicht had, lange en
kostelijke omwegen te maken.
Doch het net van straatwegen had zich middelerwijl uitgebreid. In 1754 was een
baan gelegd van Namen naar Leuven, die in 1770 tot Luxemburg verlengd werd.
Van die groote banen uit, liepen immer talrijker gemeenschapswegen naar het
binnenland. De provinciale Staten lieten niet na, dezelven met behulp van de
voortreffelijke steenen uit de groeven van het Walenland zorglijk te onderhouden en
ze met lange rijen prachtige boomen te beplanten, die ze ten huidigen dage nog
belommeren. ‘Onder alle moderne landen, schreef Voltaire in 1750, bezitten alleen
Frankrijk en het kleine land der Belgen steenwegen, der oudheid waard’(2). Men schat
dat, in 1715, het huidig grondgebied van België nauwelijks 61 kilometer wegen
bezat; in 1795 bedroeg dat cijfer 925 kilometer(3)

(1) E. Fairon: La chaussée de Liége à Aix-la-Chapelle et les autres voies de communication des
Pays-Bas vers l'Allemagne au XVIIIe siècle. Bullet. de la Soc. verviétoise d'Archéol. et d'Hist.,
deel XII [1912], blz. 21 en volg.
(2) Voyage à Berlin in OEuvres complètes, uitgave Parijs (1859), deel VI, blz. 86.
(3) Schatting van den Heer C. Janssens, conducteur van Bruggen en Wegen, te Ieperen. Voor
heel het wegennet van het land, op het einde van de XVIIIe eeuw, zie de Nouvelle carte
chorographique des Pays-Bas Autrichiens, door J.-B. de Bouge, uitgevoerd volgens den
atlas van Ferraris, en waarop een belangwekkende tabel van de wisselplaatsen der posterijen
voorkomt. Onder de pogingen der regeering om het algemeen verkeer te bevorderen, dient
de oprichting gemeld, in 1774, van een Waterbonwschool en van een Waterstaat. Gachard:
Ordonnances, deel X, blz. 460, deel XII, blz. 541.
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De doorvoer, die door het aanleggen van groote straatwegen gemakkelijker gemaakt
was, werd nog bevorderd door matige tarieven op den invoer en den doorgang der
koopwaren. De rechten, in 1755 gevestigd tot groote woede der Hollanders, hadden
weldra de gelukkigste uitwerkselen(1). Bij edicten van 1751, 1755, 1759 werden
onderscheidenlijk de pakhuizen van Oostende, Nieuwpoort en Brugge opgericht. In
1763 werd afgeschaft wat nog overbleef van het oud monopolie van de vaart op de
Leie en de Schelde, waarop de Gentsche schippers aanspraak maakten(2). Kapitalisten,
als de gebroeders Romberg, hadden, in 1780, te Leuven en te Brussel,
verzendingskantoren ingericht, welke Holland een deel van het doorvoerverkeer der
Noordzee ontnamen(3). Zoo werd, op het einde der XVIIIe eeuw, de te Verviers en in
Limburg verwerkte wol niet meer over Amsterdam, doch over Oostende gevoerd.
In 1778 werden de maatregelen tot het bespoedigen van het werk herzien, en het
volgend jaar werd vastgesteld, dat zij aan de schatkist meer opbrachten dan de
uitvoerrechten, welke ze, tot dan toe, altijd overtroffen hadden(4).
Terwijl de regeerihg den doorvoer inrichtte, beijverde zij zich ook de douanerechten
te herzien. Zooals men zag, hadden de zeemogendheden Karel VI gedwongen, het
tarief te behouden, dat zij het land tijdens de Conferentie opgelegd hadden. In 1750
begon men tegen die dienstbaarheid op te komen. Er kon natuurlijk geen spraak van
wezen, een uitsluitingsstelsel als dat van Frankrijk of van Engeland te kiezen. Dit
had voorzeker geleid voor het buitenland, tot een economischen oorlog met de
naburen, en, voor het bin-

(1) Fairon: op. cit., blz. 83, 89. Omtrent de doorvoerrechten, waarvan hier natuurlijk slechts een
beknopt overzicht kan worden gegeven, zie G. Bigwood: Les impôts généraux dans les
Pays-Bas Autrichiens, blz. 245 en volg.
(2) Gachard: Ordonnances, deel IX, blz. 19, 53.
(3) Thulemeyer: Dépêches, blz. 159.
(4) Bigwood: op. cit., blz. 293.
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nenland tot den onmiddellijken opslag van alle levensbehoeften, welke de gemoederen
hadde verbitterd. Men beperkte zich dus tot kleine omwerkingen op den grondslag
der oude tarieven van 1670 en 1680. Langzamerhand werden de grondstoffen,
onontbeerlijk aan de nijverheidstakken welke dienden beschermd of inheemsch
gemaakt, bij den invoer minder belast, terwijl de buitenlandsche voortbrengselen
zwaarder belast werden en aan de inlandsche fabrikanten vrije uitvoer werd verleend.
Reeds in 1749, kwam de zoutziederij, welke de Hollanders door behendige
douaneberekeningen ten onder gebracht hadden, weer in 't leven onder den invloed
der beschermende rechten(1). Het herhaald protest van de Generale Staten te Weenen
vermocht de regeering niet op haar besluit te doen terugkomen. Dat eerste voordeel
zou er anderen medebrengen. In 1751 stond een ordonnantie den vrijen invoer toe
van Noordsch hout, en dadelijk werden te Oostende houtzaagmolens opgericht, naar
de doenwijzen van Amsterdam en Zaandam. Nu waren de Hollandsche vermaningen
zoo heftig, dat zij bijna aanhoord werden. Doch Botta-Adorno week geen duim
achteruit. De molens bleven draaien, en Karel van Lotharingen verwaardigde zich,
den eersten steen daarvan te leggen(2). De weg was geopend en steeds ging men dien
verder op. Nieuwe tariefwijzigingen bevorderden achtereenvolgens de ijzergieterij,
de glasblazerij, de papiermakerij, de vlas- en de lakennijverheid. Aan dezelven heeft
de zeevisscherij, sedert de opheffing der Oostendsche Compagnie door de Hollandsche
mededinging verplet, voorzeker haar wedergeboorte te danken. De maatregelen,
getroffen tegen het invoeren van vreemde visch, deed ze weldra herleven, en de
groote ordonnantie van 1767 bevestigde en verzekerde haar vooruitgang. Van 1767
tot 1773, vermeerderde het aantal schuiten van elf tot drie-en-twintig. Tien jaar later,
waren er honderd en twee-en-twintig(3).

(1) Laenen: Le ministère de Botta-Adorno, blz. 202.
(2) Ibid., blz. 208 en volg.
(3) Vilain: Mémoires sur les moyens de corriger les malfaiteurs, etc., blz. 127 (Gent, 1775);
Derival: Le voyageur dans les Pays-Bas Autrichiens, deel V, blz. 34. Zie ook: Mémoire des
négociants et armateurs d'Ostende pour la pêche nationale, présenté aux Etats de Flandre
le 12 juin 1787, in Feller: Recueil des représentations faites à S.M. impériale, 3e bundel, blz.
275 en volg., 4e bundel, blz. 51 en volg. (1788).

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

280
Doch, alles ingezien, bleef de douane-inrichting gebrekkig. Het belang van den fiscus
belette daar veel heilzame hervormingen in te voeren. Anderzijds werd de handel
belemmerd door ingewikkelde en menigvuldige tarieven, die hem aan een
altijddurende inquisitie onderwierpen. De douanekantoren waren al te talrijk. Er
waren er niet alleen aan de grenzen, doch ook in het binnenland. Daarbij komt, dat
men er niet in slaagde, tal van tol-, barreel- en octrooigelden af te schaffen, waarvan
sommigen sedert de middeleeuwen bestonden of bij het aanleggen van wegen en het
graven van vaarten waren ingevoerd, en die zoovele hinderpalen voor het verkeer
uitmaakten(1).
Toch was het verkeer vrij van provincie tot provincie. In economisch opzicht,
hadden de Nederlanden veel meer eenheid dan in staatkundig opzicht. Het was een
over het algemeen opgevolgd grondbeginsel, dat de voortbrengselen van een provincie
in de anderen mochten overgaan, zonder heffing van eenig bijzonder recht uit hoofde
hunner herkomst. Het is niet te min waar, dat de plaatselijke belangen, die verschilden
volgens de grondgebieden, de nijverheidstakken en de bevolkingen voortdurende
zwarigheden berokkenden. De linnenwevers vroegen het verbod van den vlasuitvoer,
terwijl de grondeigenaars den vrijen uitvoer van dat product eischten; de burgers
verontwaardigden zich over elk recht, dat den invoer van eetwaren belastte; het
verbod van de vreemde visch, bijvoorbeeld, dat uitgevaardigd werd tot het bevorderen
der nationale visscherij, dreigde meermaals onlusten te verwekken. De Vlamingen
vroegen den vrijen invoer van de Engelsche steenkolen, die langs Oostende
aankwamen, en de Henegouwers drongen aan opdat zij verboden werden. Ten slotte
waren de makelaars tegen het beschermingsstelsel, terwijl de fabrikanten daarin den
waarborg van

(1) Derival: op. cit., deel IV, blz. 36 en volg. In 1767 kocht de stad Antwerpen vrijstelling van
de tollen in heel het land af voor 600.000 gulden, welke zij in de kas der domeinen stortte.
Ibid. blz. 11.
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hun bestaan zagen(1). Tusschen al die tegenstrijdige belangen, aarzelde en weifelde
de regeering; zij werkte haar ordonnantiën naar de omstandigheden om, verminderde
de rechten in sommige kantoren, verzwaarde ze in andere, en, door iedereen te willen
voldoen, stelde zij doorgaans niemand tevreden.
Het is haar overigens niet genoeg, tarieven te bewerken: zij beijvert zich ook, de
nijverheid door meer rechtstreeksche middelen aan te porren. Sedert het begin der
XVIIe eeuw, hadden vorst, provinciën en steden, door het verleenen van voorrechten
en monopolies, het ontstaan van nieuwe fabrieken aangemoedigd(2). De Oostenrijksche
regeering maakte dat stelsel van vrijstellingen ten voordeele van de nijverheid
algemeen, door het te verbeteren, in navolging van het Colbertisme, welk onder de
regeering van Lodewijk XIV zulke gelukkige uitslagen opleverde. Allerhande
voordeelen waren de nieuwe fabrieken toegezegd: waarborg van uitsluitende fabricage
gedurende een zeker aantal jaren, volkomen vrijheid tegenover de ambachten,
vrijstelling van uitgaande rechten op de afgewerkte voortbrengselen, afschaffing der
barreelrechten, verplichting voor de door den ondernemer benuttigde werklieden om
in dezes dienst te blijven, somtijds zelfs aanstelling van een soort van scheidsgerecht
tot het slechten der geschillen, die tusschen beide partijen zouden oprijzen(3). De
uitvinders van technische verbeteringen worden aangemoedigd. Karel van Lotharingen
laat hun toe, ‘mechanieken’ op te stellen in het slot van Tervuren en noodigt de
provinciale Staten uit, deze te komen zien werken. Vele inrichtingen bekomen de
toelating zich ‘Keizerlijke en koninklijke fabriek’ te heeten. Van 1750 af, ziet men
dan

(1) Zie onder meer verhandelingen, onder de regeering van Josef II in het licht gegeven, omtrent
het ontwerp der afschaffing der douanerechten: Réflexions sur la nécessité de l'existence des
douanes dans les Pays-Bas Autrichiens (Brussel, 1788); Veydt: Essai sur les douanes et sur
l'intérêt national du commerce des Pays-Bas Autrichiens (Brussel, 1788); Recueil des divers
mémoires sur les douanes, le numéraire et le transit (Brussel, 1791).
(2) Geschiedenis van België, deel IV, blz, 431.
(3) A. Julin: Les grandes fabriques en Belgique vers le milieu du XVIIIe siècle. Mém. in-8o de
l'Acad. Roy. de Belgique, deel LXIII [1902], geeft dienaangaande tal van belangwekkende
bijzonderheden.
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ook in de meeste steden werk winkels van allen aard ontstaan: voor het vervaardigen
van gewone katoenwaren, flanel, kamelot, dekens, goudleder, behangselpapier,
rijtuigen, geverfd en bedrukt linnen, tapijten, porselein, fijn aardewerk enz. Eenigen
onder hen waren langen tijd terecht gekend, als, bijvoorbeeld, te Brussel, de
koetsenmakerij van Simon(1). De tapijten en het porselein van Doornijk, waarvan de
vervaardiging in die stad ingevoerd werd door Piat Lefebvre en Frans Peterinck,
bleven tot in de laatste tijden beroemd en leveren nog steeds modellen voor de
hedendaagsche nijverheid(2). Te Gent getuigt de schoone woning van den fabrikant
Judocus Clemmen nog van den rijkdom van dien baanbreker der machtige
katoennijverheid, die heden een der bronnen van den welstand dier stad uitmaakt.
Toch beleefden de bevoorrechte fabrieken den verwachten voorspoed niet. Velen
harer verdwenen na enkele jaren; anderen bleven slechts bestaan dank zij de
ondersteuning der regeering. De vernuftige en werkzame Peterinck kon nooit geld
winnen, zelfs niet ten tijde dat hij veel ophef maakte. De zeldzame inrichtingen die
winst opleverden, behooren allen tot de textielnijverheid.
Want de omstandigheden waren hoogst ongunstig voor de ontwikkeling der nieuwe
nijverheidstakken. De buitenlandsche tarieven hinderden den uitvoer, en de regeering
dorst zich hunnenthalve aan geen tarievenoorlog blootstellen, uit vrees voor
wedervergelding en vooral voor de ontevredenheid, welke de opslag hadde verwekt.
Nog valt op te merken, dat de aangewende kapitalen over het algemeen onvoldoende
waren en dat de technische opleiding van bazen en werklieden veelal te wenschen
overliet. De oude kunstnijverheid was verdwenen; de Brusselsche tapijtweverij bezat,
op het einde der XVIIIe eeuw, nog slechts een enkele werkplaats(3), en de
ambachtslieden welke haar beroemd gemaakt hadden, waren sedert lang naar Frankrijk
uitgeweken. De Oudenaardsche

(1) Zie haar beschrijving in Förster: Voyage philosophique, etc., deel II, blz. 123, en in Derival:
Le voyageur, etc., deel I, blz. 373.
(2) E.-J. Soil: Recherches sur les anciennes porcelaines de Tournai; dezelfde: Les tapisseries
de Tournai. In de tapijtenfabriek van Piat-Lefebvre waren, in 1783, achthonderd arbeiders
werkzaam.
(3) Die van Vander Borght, waarvan Derival met lof spreekt.
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tapijtweverij was nog meer vervallen. Het is kenschetsend, dat niet eens beproefd
werd, beide op te beuren. De surrogaten, die men trachtte in de plaats der tapijten te
stellen: bedrukt linnen en bebloemd behangselpapier, waren aan het buitenland
ontleend, en het buitenland, dat, beter toegerust, meer bemiddeld en beter beschermd
was, deed hun onophoudend een rampspoedige mededinging aan.
Ten slotte, verzuimden de ambachten niets om de fabrieken ten onder te helpen.
Zij verstonden, dezelven aan hun rechtsmacht te onderwerpen, en beletten haar
naijverig hun mededinging te doen. In naam hunner oude privileges protesteerden
zij tegen die nieuwe privileges, in naam van hun aloud monopolie kwamen zij op
tegen die ondraaglijke mededinging. Wel is waar, preekten zij in de woestijn. Sedert
lang reeds waren de verbruikers hun economische dwingelandij beu. De gezellen
zelven, meer en meer achteruitgedreven door de ‘meesters’, bleven onverschillig.
Werkelijk was de strijd beperkt tusschen de ondernemers der groote werkplaatsen
en de bazen die, in elk ambacht, er in geslaagd waren, de bescherming en de
voordeelen welke het gildestelsel vroeger aan al de werkers verzekerde, tot hun
uitsluitend voordeel in te palmen. Tusschen de werklieden van het ambacht en die
van de fabriek bestond geen noemenswaard verschil meer. Het was reeds lang gedaan
met de oude broederlijke inrichting der middeleeuwen, welke meester en gezel in
een innige gemeenschap van gevoelens, van zeden en van belangen vereenigde. Het
ambacht bestond nog slechts in schijn; het had geen ander nut meer dan, in elke
nijverheid, het meesterschap te beperken, en het de steedsche bevolking naar believen
te laten knevelen. Dit is zóó waar, dat, in het midden der eeuw, verscheidene edicten
de werklieden uitdrukkelijk vrijgesteld hadden van lidmaatschap bij het ambacht en
voor hen de verplichting van het leerlingschap afgeschaft hadden(1).

(1) Gachard: Ordonnances, deel VIII, blz. 389. Cf. deel XII, blz. 239, 314, 330, 585. Reeds in
1726 beschuldigt de procureur-generaal van Namen de ambachten, niets anders te betrachten
dan ‘het volk in engere en strengere perken te willen sluiten, een groot aantal nieuwigheden
te willen invoeren, welke indruischen zoowel tegen de rechten van den vorst als tegen die
van de onderdanen en vazallen’. J.-B. Goetstouwers: Les métiers de Namur sous l'Ancien
Régime, blz. 202. (Leuven, 1908).
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De meesters hadden voortaan nog slechts af te rekenen met eenvoudige loonbedienden,
welke de rechtsmacht der ambachten, uitsluitend door hen uitgeoefend, volkomen
aan hun willekeur overleverde. Kortom, de strijd der ambachten tegen de fabrieken
bestond niet meer in het verzet van den ambachtsman tegen den kapitalist, doch in
dat van den achteruitkruipenden kleinkapitalist tegen den vooruitstrevenden
grootkapitalist.
Tusschen beiden, was de voorkeur der regeering niet twijfelachtig, doch de
voorzichtigheid belette haar krachtdadig in te grijpen. Zij vergenoegde zich met
tamelijk schuchtere hervormingen. Men zag hooger, dat zij de privileges der
ambachten ten voordeele der fabrieken beperkte. In 1755 veroorloofde zij de
ondernemers die voor haar rekening werkten, vrijelijk hun arbeiders aan te werven(1),
en in 1773 ontsloeg zij de eigenaars van kolenmijnen uit het Naamsche van de
verplichting zich tot de ketelmakers van Namen te wenden voor het herstellen hunner
werktuigen(2). Waren de meesters, inderdaad, niet te duchten op het economisch
terrein, zij waren allerminstens op het politiek terrein hinderlijk. De instemming der
ambachten, welke zij alleen vertegenwoordigden, was in de steden vereischt voor
het verleenen der belastingen, en het ware gevaarlijk geweest, hen tot het uiterste te
drijven door al te blijkbaar tegen hen de mededinging der fabrikanten te bevorderen.
Die heilzame vrees belette de regeering zich aan te sluiten bij de vrijzinnige
grondbeginselen, welke de economisten en haar eigen agenten haar aanprezen(3), en
welke ook een deel der bevolking toe-

(1) Gachard: Ordonnances, deel VII, blz. 467.
(2) Ibid., deel X, blz. 399.
(3) In 1771 stelden de rechtbanken voor, een groot deel der ambachten af te schaffen, uit hoofde
hunner misbruiken. E. Hubert: Voyage de Joseph II, blz. 193. Omtrent de hervormingsgezinde
strekkingen, zie den arbeid van G. Crutzen in Revue de l'Instruction publique, deel XXX en
XXXI, Messager des Sciences historiques, 1887, en Mém. de la Soc. des Sciences du Hainaut,
1890. De talrijke verhandelingen over het gildewezen zijn over het algemeen de ambachten
gunstig. Behalve de hoogerbedoelde van Goetstouwers voor Namen, zie, voor Bergen, P.-A.
Wins: La connétablie des boulangers de Mons. Mém. de la. Soc. des Sciences du Hainaut,
1894, en, voor Antwerpen, E. Geudens: Het hoofdambacht der merceniers (Antwerpen,
1891-1901).
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gedaan was. Zij wachtte de afschaffing der neringen en gilden in Frankrijk onder het
ministerie Turgot, in 1776, af. Van toen af zijn haar inzichten niet meer twijfelachtig.
Reeds in 1777 wordt de afschaffing der ambachten in den Privaten Raad besproken.
De raadsheer de Gryspere bevestigt, in 1783, dat het land bij de andere landen
achteruit zal blijven, ‘zoolang het grondbeginsel der mededinging niet voorgoed zal
gevestigd en uitgebreid zijn, wat het eenige middel is, om het te helpen uit de
verdooving waarin het in alle opzichten is, niettegenstaande het, door zijn ligging,
in de gunstigste voorwaarden verkeert’(1). Een ontwerp van edict werd zelfs in 1784
bewerkt. Toch werd de hervorming slechts drie jaar later verwezenlijkt(2). In spijt van
hun gebreken en misbruiken, konden de ambachten zonder al te veel kleerscheuren
de nieuwigheidsminnende doch omzichtige regeering van Maria-Theresia
doorspartelen.
Overigens waren die wegkwijnende bestanddeelen van het gemeenteleven slechts
hinderlijk in de steden, en was het op den buiten, dat de voorspoedigste
nijverheidstakken bloeiden. Hier had de regeering niets te scheppen; haar rol was
die van een waakzamen beschermer. De economische drukking van het begin der
eeuw had niet al de levendige takken van 's lands arbeid verdord, namelijk die welke
door de voortbrengselen van den Belgischen bodem gevoed werden en welke met
den aanleg zijner bevolking strookten.
Sedert dat de veroveringen van Lodewijk XIV de streek der lakenweverij, rond
Armentières, Hondschoote en Turkonje, bij Frankrijk ingelijfd hebben, wordt nu de
lijnwaadweverij, die in de XVIIe eeuw reeds zoo bedrijvig was, bij uitnemendheid
de kenschetsende nijverheid van Vlaanderen. De plaatselijke landbouw verstrekt
haar de grondstof, en de duizenden arbeiders welke zij te werk stelt, behooren schier
allen tot den boerenstand. Haar vorderingen gaan samen met die van de vlasteelt,
waarvan zij een uitvloeisel is. Zij verschijnt als de eenvoudigste vorm der
huisnijverheid. Over het algemeen schaft de wever zich op eigen kosten het garen
aan. Het ver-

(1) Mém. in-8o de l'Acad. roy. de Belgique, Classe des lettres, deel X [1912], blz. 35.
(2) Zie het edict van 17 Maart 1787. Gachard-Verhaegen: Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens,
deel XIII, blz. 29.
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vaardigd linnen wordt onmiddellijk naar de markt gebracht, en met zijn opbrengst
wordt een nieuwe hoeveelheid garen aangekocht. De wever leeft, inderdaad, van de
hand in den tand; zijn bestaan vergt dus een onverpoosden arbeid. Daar de dichtheid
der bevolking een overmaat van arbeidskrachten levert, moet hij zich wel met een
gering loon tevredenstellen. Zijn dagtaak, die in den zomer 's morgens te 4 uur
aanvangt en te 9 uur 's avonds eindigt, brengt hem nauwelijks zeven of acht stuivers
op. Hoogstens heeft hij op het einde van het jaar zes daalders vergaard. ‘Er zijn geen
ongelukkiger menschen ter wereld’. Bij werkloosheid moet hij zich als boerenarbeider
verhuren of de hulp der weldadigheid inroepen. Niets is armzaliger dan zijn hut, die
per jaar gehuurd wordt, samen met enkele perceelen grond, welke dezelve omringen
en waarop hij, in zijn vrijen tijd, wat groenten kweekt. Het leven der spinsters, die
nauwelijks vijf stuivers per dag winnen, is wellicht nog ellendiger. Zij zijn zoo arm,
dat de meesten harer niet kunnen trouwen en dat zij, zuinigheidshalve, onder een
zelfde dak, in kleine gemeenschappen wonen(1).
Wevers en spinsters vindt men in overvloed, daar waar vlas gekweekt wordt: in
het land van Waas, in de kasselrijen Gent en Kortrijk. Men raamt dat, rond het einde
der eeuw, het aantal wevers ongeveer 40.000 bedroeg, voor dewelken nagenoeg
200.000 spinsters arbeidden(2). Men mag zeggen, dat, in Vlaanderen, de helft der
landelijke bevolking van de vlasnijverheid leefde en dat bleef zoo tot de invoering
van de stoommachines, rond 1848, welke die nijverheid naar de steden bracht, wat
op den buiten een ramp verwekte, die verschrikkelijker was dan de oorlogen der
XVIIe eeuw, en die in ettelijke jaren den lande de grondigste verandering toe-

(1) G. Willemsen: Contribution à l'histoire de l'industrie linière en Flandre au XVIIIe siècle.
Handelingen van de Mij van Geschied en Oudheidkunde te Gent, deel VII [1907], blz. 227
en volg. Cf. Nelemans: Geschiedenis van Lembeke, blz. 292.
(2) Faipoult: Mémoire statistique du département de l'Escaut (Parijs, jaar XIII), blz. 128, raamt
dat er, in 1800, in dat departement, dat ongeveer met Oost-Vlaanderen overeenkomt, 21.821
wevers waren en 110.033 personen, meestal vrouwen, die zich aan het spinnen overleverden.
Op hetzelfde tijdstip, zijn er in het departement der Leie (West-Vlaanderen), 23.133 wevers.
E. Dubois: L'industrie du tissage du lin dans les Flandres, blz. 16 (Brussel, 1900).
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bracht, welke het sedert het einde der middeleeuwen gekend heeft.
In afwachting van het nog verwijderd tijdperk, dat de steden het
nijverheidsproletariaat binnen haar muren zullen trekken, is het naar haar, dat al
deszelfs bedrijvigheid zich richt. Het op den buiten geweven ruw lijnwaad wordt op
de markten te Gent en te Brugge te koop gesteld en door de lijnwaadkoopers gekocht,
die het in fabrieksbleekerijen laten glanzen. Zoo het kapitalisme zich nog niet bemoeit
met de inrichting van den arbeid, slorpt hetzelve toch heel de voortbrenging op. In
stede van rechtstreeks de grondstof te koopen en te doen verwerken, bepalen de
‘kooplieden’ er zich bij, hun winkels te vullen met heel afgewerkte producten. Zij
zijn de onmisbare tusschenpersonen tusschen den bezoldigden voortbrenger, dien
zij laten leven en den verbruiker, die hen laat leven. Schier altijd geven zij zich aan
uitvoerhandel over, want de plaatselijke markt neemt slechts een gering deel van het
Vlaamsch linnen. Reeds gunstig bekend in Spanje, ten tijde dat de katholieke koningen
over de Nederlanden regeerden, hebben zij, door de aloude klandizie van dat land
en van zijn koloniën, een steeds zoo ruime afzetmarkt behouden, dat de voortbrenging
onbeperkt mag aangroeien, zonder vrees voor overproductie. In de tweede helft der
eeuw, ziet men dezelve dan ook gedurig vergrooten. Het aantal stukken lijnwaad,
jaarlijks te Gent op de markt gebracht, stijgt van ongeveer 61.000, in 1735-1750, op
80.000, in 1750-1765. Voor heel België, raamt men dat de uitvoer, die in 1762,
177.360 stukken van 70 el bedroeg, in 1785, 291.548 stukken bereikte(1).
Terwijl de lijnwaadweverij zich ontwikkelt, vervalt de kantmakerij, die andere
aloude nijverheid der Vlaamsche bevolkingen. De modes der XVIIIe eeuw vergen
geen overvloedige kanten meer als die der vorige eeuw(2); de vraag verslapt en, zooals
steeds gebeurt, heeft de beperking van de navraag een medegaande verslapping der
techniek voor gevolg. De kunststukken verdwijnen: men vindt nog slechts modellen

(1) Vander Meersch: Mémoire sur la mendicité, etc., blz. 212 en volg.; Briavoinne: Mémoire
sur le commerce, etc., blz. 176.
(2) Derival: Le voyageur dans les Pays-Bas Autrichiens, deel IV, blz. 158. Cf. P. Verhaegen:
La dentelle (Brussel, 1902).
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voor den gewonen verkoop, naar dewelken de werksters voor de kantkoopers van
Brussel, Mechelen of Brugge arbeiden.
Zoo de draperie schier volkomen uit Vlaanderen verdwenen is bezielt zij,
daarentegen, aan het ander uiteinde des lands, de bruisende vallei der Vesdre met
een nieuwe bedrijvigheid. Het zijn waarschijnlijk lakenwevers uit Aken die ze, in
de XVe eeuw, overbrachten naar den oever dier rivier, wier kalkhoudend water
uitstekend is tot het ontvetten en het wasschen der wol. Zij ontwikkelde er zich zonder
dwang, onder de vrije vormen der landelijke nijverheid, die, in de XVIe eeuw, den
voorspoed van Hondschoote en Armentières maakten(1). Doch, te ver verwijderd van
de groote handelswegen en van de havens der kust, waar de Spaansche wol aangevoerd
werd, was zij bij haar begin schier onbekend en had zij weinig vertier. Overigens
bevond het voornaamste centrum daarvan zich aan de overzijde der grens, te Verviers,
in het land van Luik, en het schijnt, dat de Limburgsche wevers en vollers langen
tijd hoofdzakelijk voor de lakenverkoopers dier stad hebben gewerkt(2).
Rond het midden der XVIIe eeuw begon de toestand te veranderen. Tot bevordering
van het Limburgsch fabrikaat, belastte de regeering van Brussel, in 1660, de lakens
van Verviers met een invoerrecht, waardoor met het land van Luik een economisch
conflict ontstond, dat tot het einde van het Oude Stelsel zou voortduren(3). De
onbehendige heffing, aan de Luiksche grens, van den 60n penning op wol en
verfstoffen deed, in het begin der XVIIIe eeuw, tal van fabrikanten van Verviers naar
Limburg uitwijken(4). Sedert dan, beginnen Hodimont en Eupen op de markten bekend
te worden. Eenigen tijd nadien, laat het benuttigen van staarten en gareneinden de
Disonsche wevers toe, oen nieuwe soort van lichte

(1) Geschiedenis van België, deel III, blz. 237; deel IV, blz. 301.
(2) Zie verder, hoofdstuk VI.
(3) Placcaeten van Brabant, deel IV, blz, 116 en volg., 357. Voor de scherpte van het conflict
in 1714, zie merkwaardige bijzonderheden in een memorie der Staten van Limburg, uitgegeven
door D.-D. Brouwers; Contribution à l'histoire des Etats du duché de Limbourg au XVIIIe
siècle. Bullet. de l'Institut archéol. liégeois, deel XXXIV [1904], blz. 364.
(4) Gachard: Ordonnances, deel V, blz. II.
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en goedkoope stoffen makeni, welke, niettegenstaande verbod en verordening, spoedig
burgerrecht verkregen(1).
De bezorgdheid der Oostenrijksche regeering bracht, reeds in het midden der
XVIIIe eeuw, het hare bij om de toekomst van zulk een vernuftige nijverheid te
verzekeren. Zij ontlasttehaar van de invoerrechten op de grondstoffen, verschafte
haar een afzetgebied in Oostenrijk, Hongarije en de Levant, gaf haar het monopolie
voor het kleeden der in de Nederlanden gekantonneerde troepen en bracht haar, door
het aanleggen eener nieuwe baan, in gemeenschap met den grooten straatweg op
Aken. Die maatregelen werden met welslagen bekroond. Rond 1780, was de
Limburgsche draperie, naast de Vlaamsche lijnwaadweverij, voorzeker de bloeiendste
nijverheid van België.
Geprikkeld door de naburige mededinging van Verviers, geven de Limburgsche
lakenwevers bovendien blijk van een nieuwigheidszin, dien men vruchteloos bij de
Vlaamsche linnenwevers zoekt. Terwijl dezen, verzekerd van de Spaansche markt,
geenerlei verandering brengen in de inrichting der nijverheid, wier voortbrengselen
zij zich vergenoegen voordeelig uit te voeren(2), ziet men aan de oevers der Vesdre,
onder den invloed van het kapitalisme, zeer duidelijk een centralisatie van den arbeid
ontstaan. Ongetwijfeld, zijn de wevers in overgroote meerderheid nog huisarbeiders(3).
Doch reeds komen fabrieken te voorschijn, welke onder één dak de verschillende
werklieden brengen, die tot het vervaardigen van het laken noodig zijn, en waar de
in de rivier genomen waterkracht de vol- en scheermachines doet werken, de opbrengst
van den arbeid vertienvoudigt, in afwachting van de aanstaande omwenteling, die
het aanwenden van den stoom zal medebrengen(4).

(1) D.-D. Brouwers: La fabrique des queues et pennes dans le duché de Limbourg. Bullet. de la
Soc. verviétoise d'Archéol. et d'Histoire, deel IV [1903], blz. 275 en volg.
(2) Derival: Le voyageur dans les Pays-Bas Autrichiens, deel VI, blz. 55.
(3) Shaw: Essai sur les Pays-Bas Autrichiens, blz. 61; L. Thomassin: Mémoire statistique du
département de l'Ourthe, blz. 479 (Luik, 1879).
(4) Julin: Les grandes fabriques en Belgique vers le milieu du XVIIIe siècle, loc. cit., blz. 29; H.
Angenot: Inventaire raisonné du fonds de Thier déposé à la Bibliothèque communale de
Verviers. Bullet. de la Soc. verviétoise d'Archéol. et d'Hist., deel XIII [1913], blz. 47 en volg.
In 1767 richt een Luxemburger, een zekere Thys, te Triest een lakenfabriek op. F. Rapedius
de Berg: Mémoires et documents pour servir à l'histoire de la Révolution Brabançonne,
nitgegeven door P.-A.-F. Gérard, deel I, blz. 55 (Brussel, 1842).
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De Limburgsche nijverheid onderscheidt zich door haar geest van onderneming en
vooruitgang; zij weet den steun ten nutte te maken, dien de regeering haar geeft, en
harerzijds toont deze zich uiterst welwillend voor haar. Wellicht is gedeeltelijk
daaraan de gehechtheid der Limburgsche bevolking aan het Oostenrijksch stelsel toe
te schrijven, alsook de bijzondere genegenheid waarvan zij het voorwerp is van wege
de aanhangers van dit stelsel en de ‘vrienden van het licht’, die om het meest haar
levendigheid, haar naarstigheid en haar verstandige krachtdadigheid roemen.
De metaal- en de bodemindustrie hadden zooveel geluk niet als de
textiel-nijverheid. Het schijnt wel, dat hoogovens en smederijen niet talrijker en niet
belangrijker waren geworden dan zij op het einde der XVIIe eeuw waren. Het grootste
deel daarvan liggen in de streek Entre-Sambre-et-Meuse, waarvan de bodem de
grondstof en de groote bosschen de brandstof leveren.
Van de streek van Chimay en van zuidelijk Luxemburg, waar zij bij het einde van
het Spaansch stelsel bijzonder talrijk waren, schijnen zij langzamerhand uit te wijken
naar de omstreken van Charleroi, waar de Samber haar een voortreffelijken uitvoerweg
biedt. Schier allen behooren aan groote grondeigenaars, aan abdijen of wereldlijke
heeren. Doch het ontbreekt die landelijke kapitalisten aan ondernemingsgeest.
Zoo zij hun inrichtingen onderhouden, trachten zij niet dezelven uit te breiden of
te verbeteren. Evenals een eeuw te voren, zijn de hoogovens slechts een twintigtal
voet hoog; voor elk hunner worden ten hoogste een tiental werklieden benuttigd,
waarbij een honderdtal houthakkers en kolenbranders dienen gevoegd. Wat de
smederijen betreft, de bijzondersten daarvan hebben als personeel een veertigtal
arbeiders in de werkplaats en ongeveer tweehonderd in het naburige woud(1).

(1) Julin: Les grandes fabriques au commencement du XVIIIe siècle, loc. cit., blz. 19; H. de
Nimal: La métallurgie à l'exposition de Charleroi en 1911, in G. Drèze: Le livre d'or de
l'exposition de Charleroi (Brussel, 1913); A. Warzée: Exposé historique et statistique de
l'industrie métallurgique dans le Hainaut. Mém. de la Soc. des Sciences du Hainaut, 1863.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

291
Het voortgebrachte ijzer voldoet overigens ten volle voor de nationale markt, wier
behoeften niet, zooals in Engeland en in Frankrijk, opgewekt zijn door de vereischten
van een machtige marine en van een talrijk leger. Het grootste deel der voortbrenging
wordt uitgevoerd naar het land van Luik, voor de wapenmakerijen en de
nagelmakerijen, met welke die van het Naamsche en van Henegouw moeilijk kunnen
mededingen.
Vergeleken met de metaalnijverheid, waarvan niets nog de schitterende toekomst
laat voorzien, vertoont de glasblazerij een bemoedigender bedrijvigheid. Schier al
de glasfabrieken, welke in de XVIe en XVIIe eeuw hier en daar in de steden naar het
model van die van Venetië opgericht werden, zijn verdwenen. Nog slechts het loopend
fabrikaat wordt vervaardigd en die nijverheid groepeert zich rondom Namen en
Charleroi, dank zij de overvloedige brand- en grondstoffen, die in het omliggende
gevonden worden. In de tweede helft der eeuw, worden glasblazerijen opgericht te
Ghlin, te Jumet, te Seneffe enz. Dat zijn voorzeker nog tamelijk weinig belangrijke
werkplaatsen, die elk gemiddeld slechts een twintigtal werklieden bezigen.
Niettegenstaande de bewilligingen en voordeelige douanetarieven, welke de regeering
haar verleent, slagen zij er niet in, voor den uitvoer te werken; zij vergenoegen zich
dan ook met de binnenlandsche markt(1). Doch ‘blazers’ en ‘ovenmannen’ bereiden,
onder hun nederige loodsen, die technische behendigheid voor, welke, in de volgende
eeuw, de Belgische glasblazerij tot een wereldnijverheid zal maken.
Onder al die kleine werkplaatsen, in wier ovens houtskool gebrand wordt, ligt de
steenkool nochtans opgehoopt in den schoot der aarde, waar haar geweldige kracht
sluimert. Reeds in de middeleeuwen gebruikte men ze in de streek voor het huishouden
en langzamerhand heeft zij zich in de naburige streken verspreid. In de XVIIe eeuw
is zij, heel het land door, een onmisbaar verbruiksartikel geworden. Men bezigt

(1) Julin: op cit., blz. 49.
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ze niet alleen tot het verwarmen der vertrekken, doch ook tot het vullen van de ovens
der hoefsmeden, der brouwers, der ververs, der bleekers, der zoutzieders, der
suikerraffinadeurs, der zeepzieders, der steenbakkers enz.(1). Hoe weinig diep haar
gebruik doorgedrongen is in onze aan haar reuzenwerken gewende oogen, toch is
ze, op het einde der XVIIIe eeuw, de Gentsche nijverheid zoo onontbeerlijk, dat,
tijdens de onlusten der Brabantsche Omwenteling, tal van werkplaatsen moeten
sluiten, omdat de steenkool niet binnenkomt(2). Te Brussel vragen de brouwers, om
ze beterkoop te krijgen, dat de uitvoer daarvan verboden worde. Want deze is reeds
zeer beduidend, niettegenstaande de Engelsche mededinging; dat product wordt
uitgevoerd naar Holland(3), naar Frankrijk; in 1777 wordt er gesproken over Belgische
steenkool, die naar de Oostenrijksche en Hongaarsche havens gezonden wordt(4).
't Is dus niet te verwonderen, zoo, van dat tijdstip af, het ophalen van steenkool
een vlucht neemt, welke de tijdgenooten verbaast. Op het einde der XVIIe eeuw bleef
de ontginning beperkt over een ruimte van zeven mijlen lang op twee breed, tusschen
Quiévrain en Mariemont, en de diepste mijnschachten waren niet dieper dan 150
vadem (ongeveer 200 meter)(5). Doch na den vrede van Aken, worden overal nieuwe
aders geopend in Henegouw, in het Naamsche, in het land van Herve.
Rond 1774 begint het bekken van Charleroi blijk van zijn rijkdom te geven.
Maatschappijen, die hopen nieuwe kolenlagen te zullen vinden, worden met
machtiging der regeering opgericht om boringen te doen, in 1765, te Ninove, te
Leeuwergem en te Gaver, in 1766, in Brabant, in 1771, te Harelbeke en te Avelgem,
in 1775, in de omstreken van Leuven, in 1777 rondom Nijvel, in 1779, te Bouvignes(6).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Zie bijvoorbeeld Gachard: Ordonnances, deel IX, blz. 21, 197, 208.
Gachard: Documents sur la révolution belge de 1790, blz. 159 n. (Brussel, 1834).
E. Hubert: Voyage de Joseph II, blz. 109.
Gachard: Ordonnances, deel XI, blz. 222.
Mémoire de l'intendant du Hainaut en 1691, blz. 41. Kon. Bibl. te Brussel, handschr. 40-47.
Gachard: Ordonnances, deel IX, blz. 197, 260, deel X, blz. 98, deel XI, blz. 58, 372.
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Dank zij de stijgende tusschenkomst van het kapitaal, wordt de mijntechniek verbeterd
en de opbrengst vermeerderd. Op het einde der XVIIe eeuw, waren de meeste mijnen
nog slechts geëxploiteerd door vereenigingen van werklieden en van kolenkooplieden,
die niet over de noodige hulpmiddelen beschikten om ze behoorlijk naar het model
van die van het land van Luik uit te rusten(1). Als een uitzondering werd de
maatschappij van Wasmes gemeld, die, in 1689, de 25.000 daalders had kunnen
bijeenbrengen die noodig waren tot het opstellen eener met waterkracht bewogen
droogmakingspomp. Vijf-en-dertig jaar later, in 1725, liet een rijk eigenaar van
smederijen en glasblazerijen, de burggraaf Desandrouin, voor de kolenmijn van
Fayat, de eerste vuurpomp naar het stelsel Newcommen maken, welke in de streek
gewerkt heeft en die tot in 1834 onafgebroken diende(2). Hij vond natuurlijk navolgers.
Naar overigens tamelijk onzekere inlichtingen, zouden, in 1766, twaalf
Newcommen-machines in dienst geweest zijn in den zoogenaamden ‘Couchant de
Mons’ en, tien jaar later, negentien.
De noodige uitgaven voor het inrichten dier werktuigen waren veel te hoog voor
de oude vereenigingen van exploitanten; deze waren dus wel langzamerhand verplicht
zich te stellen onder gegoede ondernemers, die een stevig krediet bezaten ofwel voor
dezen de plaats te ruimen. Reeds in 1778 stichten de hertog van Arenberg en de heer
van Châtelineau, voor de ontginning van de mijnader ‘le Gouffre’, een maatschappij,
die de oorsprong is van de huidige vennootschap van Couillet. In 1787 zijn de
voornaamste aandeelhouders van de maatschappij van Chapelle-lez-Herlaimont de
prins van Grimbergen en de markies van Chasteler(3). Elders behouden de
geldschieters, waartoe men zich wendde voor het oprichten der vuurpompen, zich
een ‘ophalings-

(1) G. Descamps: Mémoire historique sur l'origine de l'industrie houillère dans le bassin du
Couchant de Mons. Mém. de la Soc. des Sciences du Hainaut, 1880, blz. 190.
(2) H. de Nimal: op. cit., blz. 41.
(3) J. Monnoyer: Mémoire sur l'origine et le développement de l'industrie houillère dans le
bassin du Centre, blz. 42 (Bergen, 1873); Gachard-Verhaegen: Ordonnances, deel XIII, blz.
110.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

294
recht’ voor, dat van een veertiende tot een elfde reikt van al de opgehaalde kolen.
Rond het midden der eeuw is de opbrengst reeds zoo belangrijk, dat het graven wordt
gevraagd van de vaarten van Bergen naar Condé en van Charleroi naar Brussel,
waarvan de eerste slechts in 1807 en de tweede in 1826 konden geopend worden.
Niettemin en in spijt van de gebrekkige vervoerwegen en de nadeelige tarieven der
Fransche grens, doet de uitvoer merkwaardige vorderingen. Hij is schier
vertienvoudigd van 1762 tot 1785, en klimt van 2.100 ton tot ongeveer 21.000 ton(1).
Thans is hij driehonderdmaal grooter, en die eenvoudige vaststelling bewijst duidelijk
dat het onmogelijk is de hedendaagsche economische beweging en die van het
wegstervend Oude Stelsel onder dezelfde maat te brengen.
Toch bestaat onbetwistbaar tusschen beide een verband. Van de regeering van
Maria-Theresia af, bezit België niet alleen reeds schier al zijn kenschetsende
nijverheidstakken, doch men treft dezelven aan in de streken waar zij thans nog
bloeien: de textiel-industrie in Vlaanderen en in de Vesdrevallei, de metaalnijverheid,
de glasblazerij en de kolenmijnen in Henegouw en in het Naamsche. In spijt van
Holland's kwaadwilligheid en van Frankrijk's protectionisme, slaagden zij er in, dank
zij den vrede eerstens, doch ook dank zij de door de regeering getroffen maatregelen,
een plaats onder de zon te verwerven. Zij konden partij trekken uit de gunstige
omstandigheden, welke haar geboden werden door de wilskracht eener noeste
bevolking, den overvloed en de goedkoopheid van de arbeidskrachten, de centrale
ligging des lands, de afzetmarkten welke Spanje, Holland en Duitschland voor zekere
waren boden.
Het is stellig, dat zij voor een ruime mate bijdroegen tot de vermeerdering van de
inkomsten der Schatkist, welke zich gedurende de tweede helft der XVIIIe eeuw
openbaart. De douanerechten gaven 1.609.220 gulden in 1740; zij bedragen 4.013.930
gulden in 1787(2). Evenzoo stijgt het totaal der Staatsinkomsten van 1749 tot 1779
van vijf en een half mil-

(1) Briavoinne: Mémoire sur le commerce, etc., blz. 176.
(2) G. Bigwood: Les impôts généraux dans les Pays-Bas Autrichiens, aanhangsel O en blz. 293.
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lioen gulden tot vijftien millioen(1). De algemeene welstand vermeerdert. Het gebruik
van thee wordt algemeen, dat van koffie nog meer. In 1762 kwamen daarvan 196.180
pond binnen; in 1785 niet minder dan 4.730.573 pond(2).
Doch, zoo de nijverheid zich verheft, is zulks toch niet in de mate van het
mogelijke. Hieromtrent zijn alle opmerkers het eens. Hoe bemoedigend de gemaakte
vorderingen ook schijnen, blijft nog oneindig veel te doen. De economische inrichting
diende verjongd en aangevuld. Bij ontstentenis van handelsrechtbanken, belemmeren
de traagheid en de kosten der burgerlijke rechtspleging jammerlijk den gang der
zaken. Brugge, sedert 1665, Gent, sedert 1729, bezitten elk een Handelskamer(3),
doch, in spijt van haar pogingen, lukt het de regeering niet, er een op te richten wier
werking zich over heel het land uitstrekt. De scherpzinnigste deskundigen betreuren
de onverschilligheid en den slenter der kooplieden, ‘die gewoon zijn den handel
lijdelijk te drijven en die de werkzaamheid, de behendigheid en de kennis voor nieuwe
en ingewikkelde speculatiën missen’(4). In 1765 vraagt de raadsheer Nicolaas Bacon,
dat een zeker getal jongelieden naar het buitenland gezonden worden om op de hoogte
gesteld te worden van de moderne practijk der zaken en dat een handelsfaculteit ter
Hoogeschool van Leuven opgericht worde(5). Het is ongetwijfeld in verband met die
ontwerpen, dat, in 1781, te Gent een handelsacademie gesticht werd.
Meer nog dan het gemis aan technische opleiding, liet de ontoereikendheid der
kredietinstellingen zich jammerlijk

(1) Piot: Marie-Thérèse, blz. 92.
(2) Briavoinne: op. cit., blz. 176.
(3) H. Van Houtte: Chambres de commerce et tribunaux de commerce de Belgique au XVIIIe
siècle. Handelingen van de Maatschapij van Geschied en Oudheidkunde te Gent, deel X
[1910].
(4) Woorden van den financieraad Delplancq in 1783, aangehaald door Van Houtte: Contribution
à l'histoire commerciale des Etats de l'empereur Joseph II. Vierteljahrschrift für Social- und
Wirtschaftsgeschichte, deel VIII [1910], blz. 359.
(5) H. vander Linden: Un projet de création d'une faculté commerciale au XVIIIe siècle. Revue
de l'Instruction publique, deel XLVIII [1905], blz. 96 en. volg. Voor de Gentsche
Handelsacademie, zie Derival: Le voyageur, etc., deel V, blz. 8.
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gevoelen. Eenige private banken disconteerden moeilijk, met groote kosten en op al
te korte termijnen, de in omloop zijnde effecten; de wisselkoers op de naburige landen
was steeds nadeelig(1). Doch de groote kwaal bestond in de ontoereikendheid van den
omloop der kapitalen. En deze waren nochtans niet ontoereikend. Men stelt,
integendeel, vast dat de opgehoopte rijkdom aanzienlijk was. Dat blijkt uit de
belangrijkheid der Belgische inschrijvingen op de buitenlandsche leeningen, en uit
het feit dat, van 1753 tot 1792, de Oostenrijksche regeering hier leeningen aanging
voor een totaal van honderd-en-elf millioen(2). Ongelukkiglijk behoorden de groote
fortuinen schier uitsluitend aan de kloosters en aan den adel. Op het grondbezit
gevestigd en door hetzelve onderhouden, blijven zij de zakenwereld vreemd; zij zijn
angstvallig, ja wantrouwend tegenover onderneming en speculatie. Hier en daar zag
men wel een edelman, een klooster geldelijk deelnemen aan het openen eener
kolenmijn of het bouwen eener glasblazerij of smederij, op zijn eigen gronden, doch
meer moest men hem niet vragen(3). De geest van spaarzaamheid was evenzeer onder
de natie verspreid als de kapitalistische geest er weinig heerschte. Eenige zeldzame
opgekomen mannen, als Clemmen te Gent, bijvoorbeeld, of sommige fabrikanten
van de Vesdre-vallei,

(1) Derival: Le voyageur, etc., deel V, blz. 142. Zie, in 1783, een edict tot het bevorderen van
de oprichting van banken. Gachard: Ordonnances, deel XII, blz. 301.
(2) Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 2e reeks, deel XII [1859], blz. 509. Cf. G. Bigwood: Les
emprunts à lots aux Pays-Bas Autrichiens. Ann. de la Soc. d'Archéol. de Bruxelles, deel XX
[1906], blz. 439 en volg.; dezelfde: Les origines de la dette belge, ibid.; dezelfde: La loterie
aux Pays-Bas Autrichiens, ibid., deel XXVI[1912], blz. 53 en volg. In 1793, stelt Nelis vast,
dat ontzaglijke Belgische kapitalen steken in heel het Noorden, in Frankrijk en zelfs in
Amerika. Bullet. de la Comm. Roy. d'Hist., 2e reeks, deel VIII [1856], blz. 265. Omtrent de
bedeesdheid der Antwerpsche kapitalisten, die zeer rijk zijn, doch verkiezen hun inkomsten
te ‘potten’, zie Dumouriez: Mémoires, deel II, blz. 18 (Londen 1794).
(3) Zie, bijvoorbeeld, Derival: Le voyageur, etc., deel IV, blz. 315. Trautmansdorff stelt vast,
dat het Antwerpsch kapitalisme gansch ‘onder den duim ligt van priesters en monniken’.
Schlitter: Correspondenz, blz. 628. Omtrent het gemis aan kapitalistischen geest, cf. Lewinski:
L'évolution industrielle de la Belgique, blz. 131 en volg. (Brussel, 1911).
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bezaten de stoutmoedigheid en den ondernemingsgeest, om heel hun have in hun
zaken te wagen en hun winsten gedurig aan te wenden tot het verwezenlijken van
nieuwe winsten. En dan nog haken verscheidenen onder hen, die rijk geworden zijn,
er slechts naar, den burgerstand af te leggen en in den adel opgenomen te worden.
De voorspoed van den landbouw bevorderde nog de voorkeur der kapitalen voor een
veilige belegging in gronden, boven het aan handel en nijverheid eigen risico. Een
noch andere kregen dan ook de hulpmiddelen, welke hun hadden toegelaten een
krachtige vlucht te nemen. Hun ontwikkeling bleef altijd ver beneden wat zij had
kunnen wezen, zoo zij over een ruimer krediet hadden beschikt. Hooger zagen wij
het: slechts de aloude nijverheidstakken, gevoed door de producten van den bodem,
gaven blijk van een genoegzame bedrijvigheid. De meeste der nieuwen slabbakten.
De geringe ontwikkeling van het fabriekswezen doemde tot de ellende dat deel
der steedsche bevolkingen dat, in de XIXe eeuw, in de fabrieken zou benuttigd worden.
Men raamt dat, op het einde van Maria-Theresia's regeering, ongeveer het vierde van
de inwoners der steden ten laste van de openbare weldadigheid waren(1). Het is tot
bestrijding der landlooperij, dat de Staten van Vlaanderen in 1772 het ‘rasphuis’ te
Gent, en de Staten van Brabant, in 1779, het tuchthuis te Vilvoorden oprichtten(2).
De ellende was minder groot op den buiten, en die nieuwe vaststelling volstaat om
te bewijzen, dat de economische toestand der Oostenrijksche Nederlanden, in zijn
geheel, veel meer die van een landbouwenden Staat dan van een nijverheidsstaat
was.

(1) Vander Meersch: Mémoires sur la mendicité, etc., blz. 48.
(2) Gachard: Ordonnances, deel X, blz. 220, 395, deel XI, blz. 326. Voor de beschouwingen
die aanleiding gaven tot het oprichten van het ‘rasphuis’ te Gent, zie Vilain XIIII: Mémoire
sur les moyens de corriger les malfaiteurs et fainéants à leur propre avantage et de les rendre
utiles (Gent, 1775).
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Hoofdstuk V
De verstandelijke beweging
I
Sedert de zegepraal van het catholicisme op de Hervorming, rond het einde der XVIe
eeuw, was heel België's verstandelijk leven in de Kerk vereenigd. Het behield de
literarische overleveringen en de methodes van de Renaissance, doch onder dien
nieuwerwetschen vorm gehoorzaamde het, als in de middeleeuwen, aan de leiding
der godgeleerdheid. De scholastiek heerschte opnieuw over de wijsbegeerte, en het
Latijn, de geleerde en geheiligde taal, had zoo volkomen zijn rol van werktuig der
gedachte hernomen, dat de landstalen, veracht en verlaagd tot het minderwaardig
werk van vulgarisatie, van onderwijs of van vermaak, geenerlei vooruitzicht op
letterkundige ontwikkeling meer zagen. De minachting welke haar trof, strekte zich
tot heel de wereldlijke maatschappij uit. De geestelijkheid beheerschte deze als heer
en meester, wees haar de te volgen wegen aan, regelde gansch liaar bedrijvigheid,
bezielde ze met haar geest, niet alleen door haar bekeeringsijver, doch ook door het
onderwijs dat haar onverdeeld toebehoorde en door den invloed, welken zij op de
regeering en op de openbare machten oefende.
Twee onderscheiden en zeer verschillende brandpunten onderhielden deze machtige
wilskracht: het Gezelschap van Jezus en de Leuvensche Hoogeschool. Het eerste,
jong, stout, ijverig, plooibaar geworden door een schier militaire tucht en hoogst
bedrijvig, wijdde zijn krachten aan het bestrijden der ketterij en aan het onderwerpen
van de Kerk aan Rome's oppergezag, zoowel voor de hiërarchie als voor de dogma's.
De tweede, met even rechtzinnige katholieke overtuiging, betoonde, door haar
overlevering en door haar aard als wetenschappelijke school, meer onafhankelijkheid
en meer weetgierigheid tegenover de godsdienstige vraagstukken. Hoewel
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haar hoogleeraren Erasmus bestreden hadden en reeds in 1545 plechtig tot de
rechtgeloovigheid toegetreden waren(1), kenden zij zich niettemin het recht toe, de
Heilige Schrift en de Kerkvaders te verklaren en uit te leggen, in alle de zaken die,
door ontstentenis van doctrinale beslissingen, aan navorsching overgelaten waren.
Dat verschil van strekking had ze vroegtijdig met de Jezuïeten slaags gemaakt.
Reeds in het midden der XVIe eeuw, hadden Bajus' denkbeelden over de
heiligmakende genade den gedurig vernieuwden twist weer doen opvlammen, die
honderd jaar later uitloopt op den door de verschijning van Augustinus ontketenden
oorlog. Men zag hoe deze, na wederwaardigheden tusschen welke de zegepraal
onzeker bleef, ten slotte ten voordeele der vijanden van het Jansenisme uitliep. Rond
1730, heeft het Gezelschap van Jezus de Hoogeschool bepaald overwonnen, doch
deze zegepraal was de beide tegenstrevers even noodlottig. Al hun krachten waren
in hun langen twist opgegaan; zoodra deze geëindigd was, had de overwinnaar
niemand meer te bestrijden en aanvaardde de overwonneling zijn nederlaag; beiden
vervielen in onverschilligheid. De verdwijning der partijen die de Kerk verdeeld en
de gemoederen opgewonden hadden, gaf haar slechts de rust terug om ze in slaap te
wiegen. Terwijl, rond dat zelfde tijdstip, de vrede het economisch leven opwekte,
verdoofde hij het verstandelijk leven.
Als geloofsregel en Staatswet aanvaard, drong de bul Unigenitus zich, in de
algemeene rust der gewetens, op door de overeenstemming van belangen. Om zijn
loopbaan te maken in de godsdienstige of in de burgerlijke maatschappij, moest men
dezelve toetreden. Haar onverzoenlijkste tegenstrevers namen de wijk naar Holland
en voegden zich bij de scheuring van Utrecht; de anderen zwegen of onderwierpen
zich. Bij de Belgische katholieken was het gedaan met de laatste verzuchtingen naar
onafhankelijkheid tegenover Rome. Nergens wellicht was de onderworpenheid aan
het pausdom zoo volkomen als bij hen, en het is terecht, dat de Nederlanden, van het
begin der XVIIIe eeuw af, voor de vesting van het ‘ultramontanisme’ doorgingen.

(1) Geschiedenis van België, deel IV, blz. 349.
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Die verandering geschiedde er niet, zonder iets van de stevigheid en de innigheid
van het godsdienstig bewustzijn weg te nemen. In Frankrijk dreef de Jansenistische
crisis, door haar geweld en haar buitensporigheden, een groot aantal gemoederen
naar het scepticisme en naar de vrije gedachte. Hier, integendeel, bleven geloof en
godsvrucht ongedeerd, doch het schijnt wel, dat zij voortaan standhouden eer door
uiterlijke praktijken dan door de behoeften van hart en geest. De Kerk, die zorglijk
alle nieuwe gevaren wil vermijden, houdt zich overal bezig, als het zoo heeten mag,
met de geestelijke tucht der zielen; zij heerscht meer dan zij onderwijst en opbouwt.
Elke nieuwigheid wantrouwend, vergenoegt zij zich met streng op het behoud der
rechtgeloovigheid te waken. Zij meent dat alles gered is, als zij er zich bij bepaalt,
de godsvrucht en den eerbied voor haar geboden te onderhouden. Er zijn geen heiligen
meer onder haar prelaten, geen asceten of mystici meer onder de monniken, geen
geleerden meer onder haar hoogleeraars. Zij voert de uit Rome ontvangen bevelen
stipt uit en vergenoegt zich, de tucht onder de geloovigen te bewaren en dezelven
voor een al te grondige tekstverklaring van den bijbel of voor een al te stoutmoedige
wetenschap te vrijwaren. En die toestand heerscht niet alleen in België. Overal, in
de XVIIIe eeuw, vertoont de katholieke Kerk dezelfde verslapping, hetzelfde gemis
aan ijver en vervoering. Doch, terwijl in Frankrijk, bijvoorbeeld, tal van gemoederen
haar ontsnappen en naar de ‘philosofen’ overloopen, denkt hier niemand er aan, haar
voogdij af te schudden, zoodat de verstandelijke bedrijvigheid, die door haar alleen
wordt gevoed, moet kwijnen en verwelken.
Wat was de Hoogeschool, na het vertrek van van Espen? Het wetenschappelijk
leven sterft er uit. Alleen Réga geeft nog tot zijn dood, in 1754, eenig aanzien aan
de geneeskundige faculteit(1). Na hem, versukkelt zij in dezelfde ouder-

(1) Het is kenschetsend, dat Réga alles beproefde om van Espen te beschermen en hem voor de
Hoogeschool te behouden. In 1725 liet hij door zijn collega's der faculteit aan prins Eugeen
schrijven, dat ‘niets zoozeer te vreezen is dan de omwerping van alle goede studiën in die
Hoogeschool, zoo men er in slaagt een man ten verderve te storten, die haar roem en haar
voornaamste sieraad is’. Goethals: Histoire des lettres, etc. en Belgique, deel II, blz. 259.
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domszwakte, waarin de rechtsgeleerde en de godgeleerde faculteiten, na die der
kunsten, vervielen. Zoo. de oude School nog eenige krachtdadigheid behoudt, is het
om, met evenveel stijfhoofdigheid als een ambacht, te waken op haar privileges, op
haar voordeelen, op haar onderwijsmonopolie. En, inderdaad, door hun
kortzichtigheid, de ouderwetschheid hunner leerwijzen, hun wantrouwen voor den
vooruitgang, de alledaagsehheid hunner zeden, moeten haar hoogleeraars niet
onderdoen voor de koppige en behoudsgezinde ambachtslieden der steden, die zich
zoo halsstarrig tegen de nieuwe nijverheidstakken verzetten, als zij zelven de nieuwe
gedachten bestrijden.
Strikt uitgelegd, geldt Unigenitus voor hen als handvest. Geenerlei nieuwigheid
wordt gedoogd. De instelling van een leerstoel van openbaar recht, in 1723 op
aanvraag van de Staten van Brabant gesticht, verwekt dadelijk het verzet der
godgeleerden. Zij zijn ontrust over de gevaren, welke de studie van de wederzijdsche
macht van de Kerk en van den Staat kan verwekken. Dat zijn vraagstukken, welke
door de ketters opgeworpen werden en die de studenten eener katholieke hoogeschool
slechts kunnen bederven. ‘Men heeft niet genoeg nagedacht’, toen men ze te Leuven
invoerde(1). Toen de hoogleeraar, die den cursus gaf, overleden was, werd hij dan
ook niet vervangen. Zulke houding toont genoegzaam, welk begrip de Hoogeschool
over haar zending had. In stede van de rechtgeloovigheid te verdedigen door de
stellingen harer tegenstrevers te bestrijden, verkiest zij die niet te kennen en haar
leerlingen daarvan eveneens onkundig te laten. Uit voorzichtigheid en uit
grondbeginsel, laat zij de weetgierigheid bij hen verdooven: zij verlaagt haar onderwijs
tot een eenvoudige voorbereiding tot examens. De grootste onderscheiding, door de
kunstenfaculteit verleend, is de graad van primus, die toegewezen wordt aan den
leerling welke, bij het eindigen zijner studiën, op de gestelde vragen het best antwoordt
en wiens geheugenarbeid zoo zeer als de opperste verdienste beschouwd wordt, dat
zijn geboortestad hem inhaalt als een held, bij zijn terugkomst.

(1) E. Discailles: Les Pays-Bas sous le règne de Marie-Thérèse, blz. 203.
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Natuurlijk is niets ellendiger, dan de wetenschappelijke toerusting van een school
die zulke strekkingen heeft. De stoffelijke hulpmiddelen ontbreken geenszins, vermits
in den loop der XVIIe eeuw verscheidene ‘paedagogiën’ en colleges herbouwd
worden, en dat de Staten van Brabant, in 1723, voor de boekerij het prachtig gebouw
laten oprichten, dat in 1914 door de Duitsche furie vernield werd. Doch die boekerij,
grootendeels bestaande uit de nalatenschap van den Jansenistischen kanunnik D.
Snellaert(1), beschikt over geenerlei fonds tot het aankoopen van boeken; zij is slechts
een pronkkamer, die dient om aan vreemde bezoekers getoond te worden. Er is noch
kruidtuin, noch ordentelijke snijkamer, noch scheikundig laboratorium. De
wijsbegeerte beperkt zich uitsluitend tot een verouderde scholastiek(2); in de wiskunde
weet men niets af van de theorieën van Newton en van Leibnitz, eenvoudig omdat
die protestanten zijn. Het onderwijs van de rechtswetenschap bepaalt zich bij het
voorlezen en naschrijven van samenvattingen, der Instituten en der Digesten(3), en
men klaagt over het groot getal onbekwame advocaten, welk de Hoogeschool telken
jare naar de balie zendt(4). ‘De Grieksche en de Latijnsche letterkunde worden slechts
zeer weinig beoefend; niemand kent nog Grieksch... De hoogleeraar in de
Hebreeuwsche taal kent ook de taal niet, waarin hij de leerlingen moet onderwijzen...
De groote les, over de zuiverheid en de sierlijkheid van het Latijn, wordt niet meer
gegeven. Men heeft ze vervangen door de uitlegging van den catechismus, die men
hoogdravend les in Christelijke welsprekendheid heet’(5).
De ijver der hoogleeraars is natuurlijk in de zelfde verhouding verzwakt als hun
kennis. Weinigen hunner stellen nog belang in het kleingeestig werk, waarin hun
ambt bestaat. Men verwijt hun, dat zij hun vacantie rekken, misbruik van de
verlofdagen maken, verscheidene jaren achtereen dezelfde

(1) Paquot: Mémoires littéraires, deel XIII, blz. 299; E. de Mareau: La Bibliothèque de
l'Université de Louvain, blz. 12 (Leuven, 1918).
(2) M. De Wulf: Histoire de la philosophie en Belgique, blz. 260.
(3) V. Brants: La faculté de droit de l'Université de Louvain à travers cinq siècles, blz. 149 en
volg. (Leuven, 1906).
(4) Gaillard: Histoire du Conseil de Brabant, deel III, blz. 59.
(5) Discailles: op. cit., blz. 197.
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‘stof’ behandelen, betaalde herhalingslessen aan studenten geven(1). De examens
hebben allen ernst verloren: men bereidt die voor, door middel van boeken met vragen
en antwoorden. Alleen gegoede jongelingen kunnen aanspraak maken op het doctoraat,
dat 3000 gulden kost, doch waarvoor de proef enkel bestaat uit een soms tegen geld
gekochte thesis, zoodat dezer verdediging in eens ieders bereik is. Heel de universitaire
inrichting wemelt van dergelijke misbruiken. De van haar bestemming afgewende
studiebeurzen dienen tot het onderhoud der hoogleeraars; men schrijft de leerlingen
van te voren in, terwijl zij nog het college bijwonen, om aldus het voor de studiën
vereischte aantal jaren in te korten(2). Er is geen tucht meer; de studenten pronken
met grofheid en onzindelijkheid, die voor het privilege der academische vrijheid
moeten doorgaan. De ‘philosofen’ gaan gekleed met het pak van Diogenes, wil
zeggen met een gescheurden en besmeurden mantel. Doch die discipels van Diogenes
slijten veel tijd in de taveernen, waar hun eergevoel eischt, dat zij de burgers last
aandoen(3). De zeden der hoogeschool komen dus met haar wetenschap overeen. Het
baart dan ook geen verwondering, zoo de vreemdelingen aan dezelve voorgoed
vaarwelgezegd hebben. De handvol katholieke Hollanders, die ze nog in het begin
der XVIIIe eeuw bijwoonden(4), hebben ze verlaten. Doch zij werft in de Belgische
provinciën een gedwongen cliënteele aan, zoodat zij, evenals de bevoorrechte
ambachten, niettegenstaande haar afgeleefdheid, standhoudt door het gemis aan alle
mededinging.
Het verval van het universitair onderwijs, die in de katholieke landen der XVIIIe
eeuw algemeene kwaal, is des te betreurenswaardiger, daar het slechts één der uitingen
is van de algemeene verdooving der verstandelijke bedrijvigheid in den schoot der
Kerk. Haar wetenschappelijke voortbrenging, zoo stevig ten tijde van Albertus en
Isabella, is, rond 1750,

(1) Gachard: Ordonnances, deel VII, blz. 211, 359; deel VIII, blz. 276.
(2) Laenen: Le ministère de Botta-Adorno, blz. 253 en volg.
(3) Omtrent het leven der studenten, zie M. Sabbe: Het leven en de cours der studenten. Tijdschrift
voor Bibliotheekwezen. (1908), blz. 75 en volg.
(4) Gachard: Ordonnances, deel I, blz. 22.
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jammerlijk gedaald, zoowel wat hoedanigheid als wat hoeveelheid betreft. Men is
verwonderd over de onvruchtbaarheid van een zoo talrijke geestelijkheid, die beschikt
over de hulpmiddelen van zooveel kapittels, munsters en colleges. De in Frankrijk
zoo bedrijvige Benedictijner monniken benuttigen uitsluitend den tijd en de
rijkdommen, die de vrede hun schonk, om hun abdijen met weelderige gebouwen te
versieren. Onder de Jezuïeten, zetten de Bollandisten, middelmatige opvolgers van
Henschen en van Papebroch, moeilijk de uitgave van Acta Sanctorum voort. Zeer
zelden treft men nog een werk van belezenheid aan, dat van den alouden smaak voor
historische studiën getuigt; als zulke mogen geteld worden: de gewetensvolle
geschiedenis der aartsbisschoppen van Mechelen, van kanunnik van Gestel (1725),
de verzamelwerken van den predikheer de Jonghe (1674-1749) en van J.-F. Foppens
(1689-1761), de middelmatige geschiedenis van Luxemburg van pater Bertholet
(1741-1747), en de korte, doch merkwaardige geschiedenis van het graafschap Namen
van pater de Marne (1754). Men voege daarbij eenige Latijnsche verzen naar de wijs
der XVIe eeuw, eenige verhandelingen over godgeleerdheid, enkele boeken over
spraakleer of rhetorica, en daar is alles vermeld(1).
Die stilstand van het wetenschappelijk leven gaat, in de colleges tot onderricht der
jeugd, gepaard met de gehechtheid aan de ouderwetsche leerwijzen. De paedagogiek
der Jezuïeten, in de XVIe eeuw zoo opmerkenswaardig opgesteld in Ratio Studiorum,
blijft onbeweeglijk in het Gezelschap voortduren en verspreidt zich bij de leden van
het Oratorium, de Augustijnen, de Recollecten. Het inzien der programma's laat den
indruk, alsof de wereld is blijven stilstaan in de stadie der Renaissance en dat de
studie van het Latijn het eenige leermiddel is. En het middelbaar onderwijs bestaat
slechts voor de

(1) In 1779 ried de Bollandist Ghesquière de regeering aan, een maatschappij van oudheidkenners
te Brussel te stichten. Hij doet opmerken, dat er schier geen kabinetten van antiquiteiten en
penningen in België meer bestaan, terwijl er nog tweehonderd bestonden in de XVIIe eeuw,
zegt hij. P Verhaegen: Projet d'érection d'une société d'archéologie à Bruxelles en 1779.
Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles, deel XXVII [1913], blz. 107 en volg.
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jongelieden der hoogere standen of voor die welke tot de geestelijkheid of tot de
vrije beroepen willen opgeleid worden. Het veronachtzaamt en versmaadt de
behoeften, der massa.
De eerste beginselen van lezen, schrijven en cijferen worden zoo goed als het gaat
onderwezen in de steden door schoolmeesters, die door het geestelijk schoolhoofd
moeten aangenomen zijn, en op den buiten door private onderwijzers of den koster
van de parochie, onder toezicht van den pastoor. Slechts de meest belangrijke plaatsen
hebben meisjesscholen. Geenerlei opleiding voor meesters of meesteressen. Deze
zijn maar al te dikwijls halfongeletterde arme drommels, die ellendig leven van het
karig loon, dat zij van hun leerlingen krijgen. In de steden bestaan echter liefdadige
stichtingen, die armen en weezen kosteloos onderricht en ambachtsonderwijs
verstrekken. Naast dezen, bepalen de in grondbeginsel verplichtende Zondagsscholen,
onder het toezicht der bisschoppen, zich tot de uitlegging van den catechismus. Over
het geheel is het lager onderwijs dus zoo gebrekkig als veronachtzaamd. De weinige
in de XVIIe eeuw opgemaakte reglementen blijven ongewijzigd toegepast. Op den
buiten, is er gemiddeld één school voor drie gemeenten(1). In 1772 verklaart de Raad
van Namen, dat het aantal geletterden in de provincie zoo gering is, dat het onmogelijk
is de kennis van lezen en schrijven te vergen van alle ‘justitie-serjanten’(2). In 1789,
hebben in Vlaanderen niet meer dan 3 t.h. van de inwoners een school bezocht(3). De
kleine burgers zijn niet veel meer ontwikkeld dan de werklieden. Er zijn veel
ongeleerden onder hen en, uit de aangiften der erflatingen blijkt, dat zij, die kunnen
lezen, heel dikwijls geen andere boeken dan een kerkboek bezitten(4).
De verstandelijke onverschilligheid is onder de hoogere standen zoo algemeen,
als de onwetendheid onder het volk. De vreemdelingen zijn verwonderd, te Brussel,
schier geen

(1) Dit is de verhouding die voortspruit uit de tabel, uitgegeven door E. Matthieu achteraan zijn
studie over L'enseignement primaire en Belgique, in het Compte rendu du troisième Congrès
scientifique international des catholiques (Brussel, 1895).
(2) L. Lahaye: Inventaire de la correspondance du Conseil provincial de Namur, blz. 331.
(3) Vander Meersch: Mémoire sur la mendicité, blz. 223.
(4) Thisquen: Histoire de la ville de Limbourg, deel II, blz. 20.
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boekwinkels te vinden. In 1718 vertrouwt een boekhandelaar aan Martène en Durand,
dat niemand boeken durft koopen, want wie studeert, wordt van Jansenisme verdacht(1).
De uitsluitend aan de geestelijkheid toevertrouwde censuur zorgt er overigens voor,
de verdachte schriften die uit Frankrijk of Holland zouden komen, uit het land te
weren, en de wereldlijke overheden staan haar ijverig ter zijde. De schepenen van
Bergen verbieden, in 1736, de ‘Lettres persanes’ als een ‘godslasterlijk’ boek(2). Noch
in den adel, noch in de magistratuur, noch in de balie, uit zich het minste spoor van
literarische weetgierigheid. Voltaire, die in 1739 door Brussel trekt, noemt die stad
het ‘verblijf der onwetendheid’ en de ‘domper der verbeeldingskracht’. ‘Een stil en
ingetogen leven is er het deel van schier al de particulieren, doch dat stil leven lijkt
zoozeer aan verveling, dat men zich daaromtrent licht vergist’(3). Volgens den prins
van Ligne, dienden daar de al te geleerde menschen gezonden, om hen te straffen(4).
Niemand te Parijs begrijpt, dat Jean-Baptiste Rousseau zulk een schuilplaats tot zijn
ballingschap heeft kunnen kiezen. Hij bleef er dan ook volkomen onopgemerkt en
oefende er geenerlei invloed uit. De lieden der hooge wereld kennen geen ander
vermaak dan eindelooze feestpartijen, ‘bijeenkomsten’ in grooten opschik en galabals.
Geen gesprek, geen intieme ontvangst, waar het wisselen van gedachten de gasten
bekoort(5). Alleen de schouwburg of liever de door Maximiliaan van Beieren
ingevoerde Opera, voldoet, althans te Brussel, de behoeften der kieskeurigsten. Van
den gedachtengang, welke zich in het buitenland zoo machtig uit, wordt men hier
slechts

(1) Martène et Durand: Voyage littéraire, blz. 113. - En die brave boekhandelaar kent zelf zoo
weinig van de werken die hij verkoopt, dat hij Sirmond en Peteau voor Jansenisten aanziet.
De graaf van Calenberg, die in 1743 te Brussel woont, is verplicht zijn boeken uit
's-Gravenhage te laten komen. E. Bacha et H. De Backer: Le comte Henri de Calenberg, blz.
58 (Brussel, 1913).
(2) E. Poncelet et E Matthieu: Les imprimeurs montois, blz. VII (Bergen), 1913.
(3) OEuvres (uitg. Parijs, 1860), deel XXV, blz. 307, 316, 368, 379.
(4) Mémoires, blz. 170.
(5) Zie daaromtrent, in 1743, Le journal du comte de Calenberg, uitgegeven door E. Bacha en
H. De Backer (Brussel, 1913) en Lettres du baron de Pöllnitz (Londen, 1747), vooral deel
III, blz. 144, 158.
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weinig gewaar. De vrijmetselaarsloges, welke rond 1740, in navolging van Engeland,
in enkele steden opgericht worden, bepalen zich tot de rol van maatschappijen van
uitspanning of van weldadigheid(1). En de Fransche invloed oefent zich slechts op
eenige groote heeren uit. De hertog van Arenberg komt voor onder de tallooze
personen die met Voltaire in briefwisseling staan, en de toon der verzen die hij van
hem ontvangt, verraadt dat hij pronkt met die ongebondenheid van zeden en
gedachten, in zwang in de elegante wereld, die op ‘philosophie’ boogt(2).

II
En toch betracht die philosophie der XVIIIe eeuw heel de vernieuwing van het
maatschappelijk samenstel. Veel stoutmoediger dan het humanisme der Renaissance,
die slechts de gedachte wilde verjongen door ze terug te brengen naar de wijsheid
der ouden, ziet zij in het verleden niets dan een lang tijdperk van aarzeling en
duisternis. Zij verstaat, ‘het tijdvak van het licht’ in te huldigen. Vervoerd door de
vorderingen der natuurwetenschappen, stelt zij al haar vertrouwen in de rede. Volgens
haar, kan de rede alles hervormen. In de plaats van de door ‘bijgeloof’ en ‘dweperij’
bewaarde dwalingen, stelt zij de waarheid, en de zegepraal der waarheid zal tevens
de zegepraal des geluks zijn. De eerste plicht van den ‘philosoof’ is dan ook het licht
dat hij bezit, te verspreiden, en mede te werken tot het algemeen heil. De theoretische
rede is hem niet voldoende, of liever, zij verplicht hem, door hem de misbruiken en
dwalingen aan te wijzen waaraan de menschheid lijdt, dezelven te bestrijden en te
vernielen. Nu, daar onder alle machten van het verleden, de Kerk de sterkste is, is
zij ook de gevaarlijkste. De ‘philosophie’ zal dus eerst en vooral de Kerk aanvatten.
En daar de Staat sedert lang tegen de aanspraken van de Kerk gekant is, zal zij ijverig
partij voor den Staat kiezen. Zij zal met hem tegen den gemeenschappelijken

(1) Paul Duchaine: La franc-maçonnerie belge au XVIIIe siècle (Brussel, 1911).
(2) Voltaire: OEuvres (uitgave Parijs, 1860), deel VI, blz 183; deel XXV, blz. 303, 315.
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vijand strijden, en het absolutisme rechtvaardigen, op voorwaarde dat het zich door
haar strekkingen laat leiden, dat het met haar tot den vooruitgang medewerkt, dat
het haar grondbeginselen voorstaat en, ten slotte, dat het den naam van ‘verlicht
absolutisme’ terecht verdient.
De verstandelijke evolutie ondersteunt en verwekt de werking van den Staat, en
die werking zal des te sneller zijn, naarmate de regeeringen zich krachtdadiger zullen
aanstellen en de traditie afkeeriger zullen zijn. De Fransche monarchie sleept een al
te zwaar verleden achter zich, dan dat zij het ongeduld der ‘philosofen’ kunne voldoen;
teleurgesteld en geërgerd, zullen zij zich van dezelve afwenden en zich beijveren ze
te vernielen, omdat zij haar niet tot hun doeleinden konden aanwenden. Pruisen onder
Frederik II, daarentegen, zal aan al hun wenschen voldoen en, tot het einde toe, zullen
zij werken om er de macht van den Staat te versterken. Geschaard rondom den
‘koning-philosoof’, die hun programma verwezenlijkt, zullen zij de sterkste steun
van zijn troon wezen, en dezelfde reden die, op het einde der eeuw, de Fransche
‘philosofen’ naar de Revolutie drijft, laat de monarchale verkleefdheid der Duitsche
Aufklärer ongerept.
Zoo Pruisen het volmaaktste toonbeeld van het verlicht despotisme was, is het
vooral omdat het een protestantsche Staat was. Daar vertegenwoordigt de Kerk geen
onderscheiden en onafhankelijke macht. Zij volgt de richting, welke de Staat haar
aanwijst en plooit zich gedwee naar zijn wil. Doch de katholieke mogendheden
zoeken, reeds lang, het voorbeeld van Pruisen te volgen. Zichtbaar laat Oostenrijk
onder Maria-Theresia zich door dit voorbeeld leiden. De godvruchtige keizerin laat
de Kerk door haar kanselier Kaunitz, aanhanger van Voltaire en navolger van Frederik
II in staatszaken, de voogdij en de aanspraken van den Staat opleggen. En het spreekt
van zelf, dat de beweging zich dadelijk van Weenen naar Brussel voortzette.
De plotselinge dood van Maria-Elisabeth, in 1741, bespoedigde de verandering
van het stelsel. Terwijl de geestelijke invloed uit het vroolijke en eenigszins
ongebonden hof van Karel van Lotharingen verdrongen wordt, vangt de regeering,
volgens de bevelen uit Weenen, den strijd tegen de Kerk aan.
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Ongetwijfeld betuigt zij plechtig haar eerbied voor den godsdienst, doch volgens de
grondbeginselen der ‘verlichte’ politiek, ziet zij in den godsdienst slechts dezes
maatschappelijke rol. En de rol, die zij hem aanwijst, is niet God te dienen, doch de
menschen beter te maken. Aldus verminderd tot een louter aardsche zaak, tot een
soort van ministerie van openbare veredeling, spreekt het vanzelf, dat hij zich aan
den Staat moet onderwerpen en dezes leiding aanvaarden. De zelfstandigheid, waarop
de Kerk tegenover de burgerlijke macht aanspraak maakt, is niet alleen gevaarlijk
voor den vorst, zij is nog een hinderpaal voor den vooruitgang van het ‘licht’. Die
zelfstandigheid werd haar, overigens, door den Staat zelf verleend in de ‘eeuwen van
onwetendheid’; hij mag en moet ze beperken. Hij bepaalt dezelve dus tot de prediking,
tot den eeredienst, tot het toedienen der sacramenten en tot de inwendige tucht; al
het overige behoort tot ‘het privatief gebied der vorstelijke macht’(1). Het dogmatisch
gezag zelf is niet buiten dezer bereik, ‘daar het behoud van de oude zuiverheid van
het dogma, alsmede de tucht en de eeredienst zaken zijn, welke zoo hoofdzakelijk
de maatschappij en de openbare rust aanbelangen, dat de vorst, als souverein en
hoofd van den Staat en als beschermer der Kerk, niet kan dulden, dat iemand zonder
zijn medewerking over zulke hoogst belangrijke zaken beslist’(2). Deze woorden
verraden den band, die het staatkundig rationalisme van Kaunitz met het Jansenisme
van Van Espen verbindt. De onafhankelijkheid tegenover Rome, welke deze om
godgeleerde beweegredenen vroeg, wordt door gene wegens Staatsreden en
gouvernementeele beschouwingen geëischt. De zegepraal van den Staat over de Kerk
zal het werk van het absolutisme voltooien en denzelve toelaten de verstandelijke
zending uit te oefenen, waarop hij aanspraak maakt.
Het uitvoeren van die zending te Brussel, werd den graaf van Cobenzl opgedragen,
die in 1753 den markies van Botta Adorno als gevolmachtigd minister opvolgde.
Sedert de vestiging van het Oostenrijksch stelsel, hadden zijn voorgangers zich
beijverd de rechten van den vorst te verdedigen, zijn ge-

(1) Gachard: Ordonnances, deel XI, blz. 433.
(2) Gachard: Analectes belgiques, blz. 463.
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zag te versterken, zijn inkomsten te vergrooten. Met het land zelf, hadden zij zich
slechts beziggehouden om dezes economische bedrijvigheid te ontwikkelen en het
zoodoende een grooter aandeel in de hulpmiddelen van den Staat te doen opbrengen.
Buiten dat staatkundig en ambtelijk domein, had hun werking zich niet laten voelen.
Zoo zij het nu en dan eens met de Kerk aan den stok kregen, dan was zulks aangaande
die gedurig betwiste vraagstukken welke, aan de scheidingsgrens van de beide
machten, de tegenstrijdigheid van haar aanspraken met die van den Staat lieten
blijken. Daarvan afgezien, hadden zij zich altijd onthouden ze in haar tucht of in haar
onderwijs te storen. Zij beschouwden ze als een bondgenoote, die zij
voorzichtigheidshalve moesten gadeslaan, doch welke zij, eveneens
voorzichtigheidshalve, den gepasten eerbied betuigden.
Die omzichtigheid zal voortaan plaats maken voor vijandschap. Van het oogenblik,
inderdaad, dat de Staat zijn rol hooger opvat en zich tot verspreider der ‘cultuur’
aanstelt, is hij er toe genoopt, die aan de Kerk te betwisten, wie zij tot dan toe
uitsluitend behoorde. Van tegenweer, gaat hij tot aanval over. Er is geen spraak meer
van de burgerlijke macht tegen de geestelijke macht te vrijwaren, doch wel van deze
op haar eigen terrein aan te vallen. Het aloud rechtsgeleerd conflict wordt door een
philosophisch conflict verscherpt; tegenover elkander staan niet meer alleen Staat
en Kerk; de godsdienst en de vrije gedachte gaan den grootschen en pijnlijken strijd
aan, welke sedert toen in al de stadiën van de ontwikkeling der beschaving
aangetroffen wordt.
Terwijl de algemeene beweging der gedachten in Frankrijk en in Duitschland de
nieuwigheidsgezinden bevredigde, hadden het gezag en de macht, welke de Kerk in
België bezat, hen voorzeker ontmoedigd, zoo zij niet op den steun der regeering
hadden mogen rekenen. De openbare meening, die hen elders genegen was, toonde
zich hier vijandig of onverschillig jegens hen. Het ware nauwelijks overdreven te
zeggen, dat de hedendaagsche gedachte er bij bestuursmaatregel ingevoerd werd. In
den beginne vond men de zeldzame medewerkers van Cobenzl slechts onder de in
de bureelen of de ‘junta's’ van Brussel opgeleide dienaars van het absolutisme. De
graaf van Neny
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was de eerste, de ijverigste en de meest overtuigde dier bedienden, door wier toedoen
de Weener Aufklärung zich langzamerhand in de Nederlanden kon verspreiden.
De personaliteit van Cobenzl droeg overigens veel bij om haar den weg te banen.
Onder de Oostenrijksche ministers in België, is hij de eenige, die liefhebber van
kunsten en van verstandelijke ontwikkeling was. Groot bewonderaar van Rubens en
van de Vlaamsche school, vergenoegde hij zich niet allerzijds schilderijen en etsen
op te koopen, hij betrachtte nog de kunstbeweging te bevorderen. Hij was vrijgevig
voor tal van schilders en beeldhouwers en had de vroeger zoo schitterende
tapijtweverij willen opbeuren. Hij was ook een ijverig beschermer van literarische
en wetenschappelijke studiën, en stond, omtrent de daarvoor te treffen maatregelen,
in briefwisseling met den Straatsburger geleerde Schoepflin. Dank zij zijn verstandig
beleid, werd de Boekerij van Bourgondië opgericht, wier prachtige handschriften,
die sedert den brand van 1731 in de kelders van het paleis vergeten lagen, op zijn
bevel in de zaal van den groeten eed der boogschutters ondergebracht en ter
beschikking van het publiek gesteld werden. Hij was voornemens de werken van 's
lands groote schrijvers te doen uitgeven, en verder zal men zien, dat de Academie
van België hem haar ontstaan te danken heeft. ‘Het ware niet billijk, schreef hij in
1755 aan een der secretarissen van Maria-Theresia, dat onder al de trouwe onderdanen
onzer groote vorstin, de Belgen alleen zouden verstoken blijven van de uitingen der
liefde die Haar Majesteit voor de letteren betuigt’(1).
Doch hoe meer hij zich bekommerde over de verstandelijke behoeften der natie,
hoe meer hij er zich over ergerde te zien, dat dezelve door de ‘ultramontaansche
grondbeginselen’ der Kerk beheerd werden, en hoe meer hij overtuigd was, dat ze
daarvan dienden vrijgemaakt. Onder zijn bewind wordt de bul Unigenitus niet meer
als Staatswet beschouwd. De regeering herstelt de theses van Van Espen in eer. Op
haar bevel, leggen de procureurs- generaal beslag op al de exemplaren van den Index
van Benedictus XIV, waarin zijn werken veroordeeld

(1) Ed. Mailly: Histoire de l'Académie impériale et royale des Sciences et belles-lettres de
Bruxelles, deel I. blz. 2. Mém. in-8o de l'Acad. roy. de Belgique, deelen XXXIV en XXXV
[1883].
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worden(1). Zij laat, in 1767, vrijelijk verschijnen Vie de van Espen, een verdediging
van den ouden rechtsgeleerden en van zijn leerstelsel. Niettegenstaande het aandringen
der bisschoppen, weigert zij De Statu Ecclesiae van Febronius te verbieden, wier
grondbeginselen Neny openlijk goedkeurt; dat schrift wordt in 1778 door den Privaten
Raad geprezen, omdat het dit ‘ongerijmd stelsel van de overheersching van het
Roomsche hof weerlegt, dat onvereenigbaar is met het ‘licht der eeuw’ en dat alleen
verdedigd wordt door ‘onwetenden en huichelaars’(2). Sedert 1761 wordt de
boekencensuur, die door de geestelijke macht geoefend wordt, onderworpen aan het
toezicht der koninklijke censors, die zonder beroep beslissen(3). En dadelijk worden
verscheidene godgeleerde verhandelingen als gevaarlijk voor de burgerlijke macht
verboden. In 1771 worden vervolgingen ingespannen tegen den vicaris-generaal van
de diocese Namen, die het drukken toestond van Tractatus de Matrimono, van J.
Prickart(4). Van 1774 af, is het, zonder oorlof der regeering, niet meer toegelaten een
werk over den godsdienst uit te geven(5). Daarentegen laat het ministerie, het volgend
jaar, en niettegenstaande het gevoelen van den procureur-generaal van Namen, de
Histoire philosophique des Indes van Raynal in het land verspreiden(6).
Aldus sluit zich de kring rondom de onthutste Kerk in. 't Is gedaan met de
eerbewijzen, welke zij onder het regentschap van Maria-Elisabeth zoo overvloedig
ontving. De maatregelen, welke haar aanzien en daardoor haar gezag op het land
moeten kortwieken, volgen elkander op. In 1762 krijgt de magistraat van Diksmuide
bevel, geenerlei kosten te doen ter gelegenheid van het eerste bezoek van den bisschop
van Ieperen; in 1768 wordt de parochiën verboden,

(1) L. Lahaye: Inventaire de la correspondance du Conseil provincial de Namur, blz. 135.
(2) J. Küntziger: Febronius et le Fébronianisme. Etude historique sur l'origine des réformes

(3)
(4)
(5)
(6)

religieuses de Joseph II. Mém. in-8o de l'Acad. roy. de Belgique, deel XLIV [1891], blz. 66,
194.
Gachard: Ordonnances, deel IX, blz. 135.
Ibid., deel X, blz. 179. L. Lahaye: Inventaire de la correspondance du Conseil provincial
de Namur, blz. 330.
Gachard: Ordonnances, deel X, blz. 171.
Ibid., blz. 174.
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volksvermaken in te richten bij de aanstelling van een nieuwen pastoor; in 1771
wordt aan de Gerechtshoven verbod gedaan, in optocht deel te nemen aan de
inhalingen of de begrafenissen van bisschoppen, ‘daar die plechtigheden den vorst
of den Staat niet aanbelangen’; voortaan mogen hun leden geen bijzitters meer zijn
in de geestelijke recht banken, ‘daar zij onbetamelijk is voor Haar Majesteit’(1). En
deze wordt weldra nog gevoeliger. In 1775 laat de Raad van Brabant een mandement
der vicarissen-generaal van Antwerpen aanslaan, omdat daarin aanbevolen wordt
openbare gebeden te houden voor de goede keus van een bisschop, wat een
beleediging is voor de souvereine macht(2). Het is blijkbaar, dat de erkenning van het
catholicisme als Staatsgodsdienst, verre van zijn toestand te verzekeren, het nog
slechts blootstelt aan de ingrijpingen van de wereldlijke macht. Reeds strekt de
regeering de hand uit naar de ‘gemengde zaken’, welke zij het tot hiertoe onbetwist
overgelaten had. Zij bewerkt een edict op de huwelijken; zij duldt niet meer, dat de
geestelijke orden aan haar toezicht ontsnappen. Zij schaft de rechtsmacht af, die
vreemde generaals van geestelijke orden in het land uitoefenen; zij beveelt, in 1772,
in de kloosters geen novices meer op te nemen, zoo dezen geen vijf-en-twintig jaar
oud zijn(3).
Nu dienden de bisschoppen een eerbiedig protest in. Zij veroorloofden zich de
keizerin te vermanen, dat de ordonnantie niet de hervorming, doch de vernieling der
kloosters beoogde, en gaven voor te gelooven, dat ‘haar goed hart bedrogen was
geweest’(4). Als antwoord op die ontboezemingen, kregen zij uit Weenen slechts een
koele terechtwijzing, met bericht dat zij zich voortaan moesten onthouden collectieve
verzoekschriften te zenden(5). Klaarblijkelijk weigert de regeering hen als
Staatslichaam te erkennen en behandelt zij hen als

(1) Gachard: Ordonnances, deel VIII, blz. 492; deel IX, blz. 377; deel X, blz. 101; deel IX, blz.
432. Cf. L. Lahaye: loc. cit., blz. 330, 331.
(2) Gachard: Ordonnances, deel XI, blz. 24.
(3) Ibid., deel IX, blz. 309, deel X, blz. 249. Cf. Feller: Recueil, 10e mém., blz. 60.
(4) Gachard: Ordonnances, deel X, blz. 147.
(5) Ibid., deel X, blz. 157.
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ambtenaars. Vermits zij hen aanstelt, verstaat zij dat zij haar gehoorzamen; zij laat
niet na hun eraan te herinneren, dat zij haar eerbied verschuldigd zijn. Onthutst over
dien plotselingen ommekeer, buigen zij nederig het hoofd. Rome alleen zou hen tot
weerstand kunnen drijven. Doch Rome zelf is, in het midden der XVIIIe eeuw,
gewikkeld in politieke moeilijkheden, die het verlammen. Moest Clemens XIV, in
1773, niet toestemmen in de afschaffing van het Gezelschap van Jezus?
Oostenrijk legde een ongemeenen spoed aan den dag, dezelve in de Nederlanden
te doen uitvoeren. Nauwelijks waren zes weken verloopen sedert de afkondiging van
den brief Dominus ac Redemptor noster, of het verklaarde dat, overeenkomstig ‘de
heilzame bedoelingen van Zijn Heiligheid voor het behoud en de rust van de Kerk’,
de orde der Jezuïeten ‘ten eeuwigen dage geheel vernietigd en afgeschaft’ was(1). Den
20en September, te 7 uur 's morgens, gingen zijn bedienden in alle provinciën over
tot de sluiting van de kloosters en colleges van het Gezelschap. Dezes
verbeurdverklaarde goederen werden overgegeven aan de beheering van een ‘junta’
of een ‘Jezuïetencomiteit’(2), en de schoonste schilderijen zijner kerken werden naar
Weenen gevoerd.
Men zou kunnen verwonderd wezen over de kalmte, waarmede die maatregelen
onthaald werden, zoo de eerbied voor Rome's bevelen, welke de paters het land
ingeprent hadden, niet voldoende was om die te verklaren. Behoudens eenige
ambtenaars, eenige overlevenden van het Jansenisme en een minderheid van ‘verlichte
menschen’, betreurden de Belgen zeker het verdwijnen eener orde die, sedert de
XVIe eeuw, zoo'n diepen invloed op hen had uitgeoefend, die zoo'n schitterenden
glans verspreid, zoovele geslachten onderwijs gegeven en zoovele door haar grootste
kunstenaars versierde kerken gebouwd had. Doch Rome had gesproken, en men
moest zich onderwerpen. Bovendien gaf de uiteendrijving der Jezuïeten hun den
genadeslag niet, zooals hun vijanden gehoopt hadden. De ramp, die hen trof, bracht
hen

(1) Ibid., deel X, blz. 146.
(2) Ibid., deel X, blz. 403, 415.
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weder tot den toestand, dien zij bij hun ontstaan ingenomen hadden. In de burgerlijke
maatschappij verstrooid, bleven de meesten hunner op dezelve een werking uitoefenen,
welke door de vervolging beter ingang vond en door den wrok stoutmoediger werd.
Blootgesteld aan den haat der ‘philosofen’, verdedigden zij zich tegen hen met hun
eigen wapenen. Zij streden met hun eigen zaak door voor de Kerk te strijden en haar
te bewijzen, dat zij haar vertrouwen waardig bleven. Weldra zou Josef II in hun
stellers van strijdschriften zijn gevaarlijkste vijanden vinden.
In afwachting, liet de verdwijning van het Gezelschap den Staat toe, in België een
onderwijs in te richten als dat welk hij reeds in 1752 in Oostenrijk ingevoerd had.
Voor de eerste maal, trad de burgerlijke macht op in een domein waarin, sedert de
verdwijning van de in de XVIe eeuw door de humanisten opgerichte scholen, de Kerk
alleen als meesteres geheerscht had. En die tusschenkomst wijzigt èn het programma
èn den geest der studiën. In de plaats van de letterkundige cultuur der Renaissance,
welke de Kerk zich toegeëigend en aan het katholiek ideaal ondergeschikt had, stelt
de Staat, welke in het onderwijs enkel zijn betrekkingen tot de maatschappij ziet, de
kennis die noodig is tot de ontwikkeling des verstands en tot de behoeften des levens.
Het uiterlijke moest voor het innerlijke wijken, het goedzeggen voor het goed-denken,
de onderworpenheid aan het gezag voor persoonlijke overweging. Het den 22n
September 1777 uitgevaardigd reglement over de tucht en het onderricht in de
koninklijke of ‘Theresiaansche’ colleges is gansch doordrongen van de strekkingen
der toenmalige Duitsche Aufklärung(1). Naast de oude talen, wordt aan wiskunde,
aardrijkskunde en geschiedenis een zeer ruime plaats gelaten. Geschiedenis wordt
niet meer beschouwd als een eenvoudige inwijding in de studie der oudheid; daar de
kennis der ontwikkeling van de menschheid en van den Staat den mensch en den
burger onontbeerlijk is, zal men ze in

(1) Gachard: Ordonnances, deel XI, blz. 202. Cf. J.-B. Lesbroussart: De l'éducation belgique
ou réflexions sur le plan d'études adopté par Sa Majesté pour les collèges des Pays-Bas
Autrichiens (Brussel, 1783).
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haar geheel de leerlingen voorleggen, van het verst verwijderde verleden tot den
nieuweren tijd.
De onderwijsmethodes beantwoorden evenzeer aan het ‘licht der eeuw’. Zij
schaffen de lichaamsstraffen af, vermijden eigenliefde te kwetsen of ijdelheid te
streelen. Laten zij de prijsuitdeelingen bestaan, zoo vallen de door de Jezuïeten
ingevoerde tooneelvoorstellingen weg, als gevaarlijk voor ernst en zedigheid. Zij
richten zich slechts tot de ‘natuurlijke gedachten’, die, door God in de ziel der
jongelieden geprent, hen zonder moeite tot het goede en het ware zullen leiden, als
ze maar behendig aangedreven worden. Geen onnutte geheugenoefeningen, geen
vruchtelooze moeilijkheden, geen walgelijke inspanningen meer tot het aanleeren
van de woordenkraam eener ijdele rhetoriek. Het onderwijs moet geen ander doel
hebben, dan smaak voor lezen op te wekken en als voorbereiding tot het aanleeren
van wetenschappen te dienen. Overigens gaan wetenschap en godsdienst samen. Het
onderwijs in de colleges is zeer godsdienstig. In elk hunner wordt het ambt van
‘principaal’ een priester toevertrouwd, en 's Zondags wonen de leerlingen samen de
mis en de vespers bij.
Geen van de door de Oostenrijksche regeering in de Nederlanden ingevoerde
hervormingen kenschetst beter haar strekkingen, of boezemt haar meer belangstelling
in. Zij was rechtzinnig, toen zij reeds in 1766 door de keizerin liet uitvaardigen, dat
‘zij zeer bezorgd was voor de opleiding der jeugd en de beoefening van goede
studiën’(1). Zij ontzag moeite noch kosten om de koninklijke colleges in staat te stellen
de hun opgedragen taak te vervullen, en zij vond in de te Brussel onder het
voorzitterschap van Neny opgerichte ‘Studiecommissie’ een ijver, die beantwoordde
aan haar wil, ‘burgers te vormen, die de Kerk en den Staat nuttig zijn’(2).
Dertien koninklijke colleges, meerendeels ingericht in de verbeurdverklaarde
gebouwen van het Gezelschap van Jezus, werden den 10n October 1777 geopend te
Brussel, Antwerpen, Gent, Luxemburg, Roermond, Ieperen, Kortrijk, Oude-

(1) Gachard: Ordonnances, deel IX, blz. 294.
(2) Woorden van Kaunitz, in Goethals: Histoire des Lettres, etc., deel III, blz. 318.
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naarde, Aalst, Halle, Nijvel, Marche en Herve. Het was veel, ja, veel te veel.
Inderdaad, alles ontbrak om die nieuwe scholen op de hoogte harer taak te stellen.
Zij bezaten noch de leeraars, noch de boeken, die onontbeerlijk waren tot het toepassen
van het programma. Wel liet de commissie inderhaast door Des Roches een reeks
handleidingen opstellen, doch zij moest zich vergenoegen met ongeschoolde leeraars,
waarvan verscheidenen, òf door hun levenswandel, òf door hun onwetendheid,
aanleiding tot zeer gegronde verwijten gaven(1). In die zoo kiesche zaak van onderwijs,
waar niets zonder genoegzame voorbereiding kan geschieden, gaf de al te vlug
ingevoerde hervorming geenszins de uitslagen welke men ervan verwachtte.
Anderzijds betoonde de ontruste geestelijkheid haar dadelijk een heimelijke, doch
aanhoudende vijandigheid. Zij dorst de regeering niet openlijk aanvallen door een
‘schooloorlog’ te beginnen, doch zij bleef niet in gebreke de samenstelling en den
geest van het nieuw studieplan, de tucht in de officieele colleges en de zeden of de
kennis der leeraren te beknibbelen. Nauwelijks was het college te Brussel geopend,
of dertig scholieren verlieten het om naar de Augustijnen terug te keeren(2).
Weldra was men verplicht rekening te houden met een verzet, dat het zedelijk en
paedagogisch gezag, welk de Kerk op de gemoederen oefende, maar al te gevaarlijk
maakte. Reeds in 1778 moest men toegevingen doen, het Latijn de voornaamste
plaats in de studiën teruggeven, en wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis slechts
als bijvakken behouden. Doch de tegen de colleges gevoerde veldtocht had het veel
minder gemunt op de nieuwheid hunner programma's dan op hun aard als door den
Staat bestuurde wereldlijke scholen. Dien aard verzwakken, was ze geenszins ontslaan
van de verdenking, die op hen rustte. Het schijnt wel, dat zij slechts aangenomen
werden door de huisgezinnen die in

(1) Zie de mededeeling van J. Des Roches in Goethals: loc. cit., blz. 303 en volg. Men dacht
vergeefs aan de inrichting van normaalscholen, waarvan de onlusten tijdens de regeering
van Josef II de oprichting beletten. Ibid., blz. 341.
(2) E. Hubert: Les réformes de Marie-Thérèse dans l'enseignement moyen aux Pays-Bas. Rev.
de l'Instruction publique, deel XXVI [1883].
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gunst bij de regeering wilden btaan. Rond 1785 telden zij slechts 852 leerlingen,
terwijl 3017 kinderen trouw bleven aan de drie-en-veertig colleges, bestuurd door
wereldlijke priesters, Augustijnen, paters van het Oratorium, Recollectten,
Predikheeren en Benedictijnen.
De Academie van Brussel, enkele maanden ouder dan de koninklijke colleges, is,
als dezen, een uitwerksel van de verlichte politiek. Reeds hadden, in 1764, Nelis, die
voor de ‘philosofen’ nog den haat niet koesterde, welken hij hun later als bisschop
van Antwerpen zou toedragen, en, in 1767, de Straatburger leeraar Schöpflin,
Cobenzl's geheimraad in wetenschappelijke zaken, den minister aangezet een ontwerp
op te maken dat, na goedkeuring van den onmisbaren Neny, in 1768 naar Weenen
gezonden werd. Het kwam er op aan, in de hoofdstad een ‘Letterkundig genootschap’
te stichten, belast met het opbeuren der verstandelijke bedrijvigheid, het aanmoedigen
der studiën en het ondernemen van nuttige navorschingen. Het initiatief van den
minister liet zich vooral leiden door practische beschouwingen, en Kaunitz, die zijn
zienswijze deelde, ging nog verder. Als een echt Aufklärer, liet hij niet na te zeggen,
dat ‘de aangename studiën zooveel mogelijk dienden ondergeschikt aan het aanleeren
van nuttige wetenschappen, om niet te varen zooals het geval was met zoovele
academiën voor fraaie letteren in Italië, welke, in stede van de natie voor te lichten
en te onderwijzen, haar slechts kleingeestigheid en beuzelachtigheid inprentten, die
den vooruitgang der rede zoo schadelijk zijn’(1). Volgens hem, moest het ‘Letterkundig
genootschap’, dat den 12n Januari 1769 opgericht werd en den 16n December 1772
‘Academie’ gedoopt werd, vooral dienen tot het verdrijven van ‘ingewortelde
vooroordeelen en van onwetendheid’. Aldus bepaald, verschilde zij niet veel van een
‘junta’ voor verstandelijke cultuur. Zij bezat geenerlei zelfstandigheid: de regeering
wees haar leden aan en zij had natuurlijk zorg, slechts personen te kiezen wier
grondbeginselen zij goedkeurde. Zij verwijderde daaruit met opzet de Bollandisten:
in 1778 weigerde zij Ghesquière te

(1) Ed. Mailly: Histoire de l'Académie de Bruxelles, deel I, blz. 15.
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benoemen, wiens belezenheid zij erkende, doch welken zij als den ‘sluwste, den
doortraptste en den gevaarlijkste der Jezuïeten’ beschouwde(1). Dat was, in een zoo
katholiek land als België, de Academie aan het algemeen wantrouwen prijsgeven.
Evenals de koninklijke colleges stond zij, van den beginne af, bloot aan de
kwaadwilligheid der geestelijken. In 1778 beschuldigde men zelfs de Jezuïeten, dat
zij dezelve te Weenen aangeklaagd hadden als een vereeniging van deïsten(2).
Nochtans waren de meesten harer leden priesters, zooals de abten Needham, Mann,
de Marci, doch priesters die de nieuwe denkbeelden toegetreden waren en welke
daardoor nog meer in verdenking stonden. Bovendien hoeft erkend, dat het land geen
geleerden telde, welke in staat waren eerbied voor de jonge Academie af te dwingen.
Zij was slechts samengesteld uit middelmatige personages, die dan toch de verdienste
hadden, niet voor groote mannen te willen doorgaan en die hun rol eerlijk vervulden.
Verscheidene harer leden waren ijverig werkzaam in de Studiecommissie, en deze
gaf de handleidingen voor de nieuwe colleges in het licht. Förster schreef spottend,
dat ‘zij steeds zeer bescheiden was, dat zij heel weinig gerucht maakte en zich ook
niet door een al te snelle verspreiding van het licht der rede als gevaarlijk aanstelde’(3).
Die minachtende woorden zijn onbillijk. In het midden, waarin de Academie van
Brussel ontstaan was en in de verhouding waarin zij stond, heeft zij de diensten
bewezen welke zij kon bewijzen. Dank zij haar verhandelingen en haar wedstrijden,
werd, voor de eerste maal in het land, de aandacht gevestigd op de
natuurwetenschappen en op de economische vraagstukken. Hoe weinig ophef haar
arbeid ook maakte, toch was hij het aanvangspunt eener wereldlijke wetenschappelijke
cultuur, en doet hij de gemoederen begrijpen, dat zij noodzakelijkerwijs, zoo zij het
doel van navorschingen wordt, op haar beurt op het leven moet reageeren en tot den
maatschappelijken vooruitgang bijdragen. Zoo zij niet beter beantwoordde aan de
ver-

(1) Ed. Mailly: Histoire de l'Académie de Bruxelles, blz. 211.
(2) Ibid., blz. 211.
(3) Voyage philosophique, deel II, blz. 122.
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wachtingen, is zulks omdat de bezadigdheid harer strekkingen haar belette,
stoutmoediger deel te nemen aan den gedachtenstrijd, die de tweede helft der XVIIIe
eeuw zoo vurig kenschetst. Zij ontweek, opzettelijk, de netelige vraagstukken, en
haar voorzichtigheid, of haar bedeesdheid, verwekte de minachting èn van de
philosofen èn van dezer vijanden.
Het was gemakkelijk geweest de Academie te stichten; het was niet mogelijk de
Hoogeschool van Leuven te hervormen. Niets had nochtans beter gestrookt met de
bedoelingen en de belangen der regeering dan een Rijksuniversiteit op te richten,
zooals zij in 1752 te Weenen gedaan had. In die oude school stuitte alles haar tegen
de borst: de ouderwetsche methodes, de lompe zeden, doch vooral de zelfstandigheid,
welke eeuwenoude privileges haar waarborgden en de onderworpenheid, welke zij,
sedert de verdwijning van het Jansenisme, jegens het pausdom betuigde. Sedert lang
verborgen de gevolmachtigde ministers hun gevoelen voor haar niet. Men zag, dat
de markgraaf van Prié vruchteloos getracht had er het onderwijs in de
rechtsgeleerdheid te moderniseeren; graaf Harrach had er zich wel voor gewacht
haar zijn zoon toe te vertrouwen, dien hij dan ook naar Leiden zond; Cobenzl liet
zijn zoon studeeren aan de Straatsburger Hoogeschool. Doch hij vergenoegde zich
niet met zulk een onschuldige uiting. In 1754 werd Neny, als ‘koninklijk commissaris’,
belast, de regeering in te lichten omtrent de tucht en den gang der studiën te Leuven.
Het kwam er op aan, dezelven te verlossen van de heerschappij van het
ultramontanisme, om er de ‘ware grondbeginselen’, die de verhouding tusschen de
Kerk en den Staat regelen, weder in te voeren. Daarom werd de leergang van openbaar
recht opnieuw ingericht (1753), en Le Plat, een wereldlijke, zou ‘zich bijzonder
bezighouden met de uitlegging der valsche decretalen... en met hetgeen de oude tucht
aangaat, alsook met de nieuwigheden, welke er door schurkerij, laatdunkendheid en
heerschzucht, in de Xe en in de XIe eeuw, ingeslopen waren’(1). Het hoofdgezag liet
dus het inzicht blijken, dat het de Hoogeschool aan zijn voogdij en aan zijn leerstelling
wilde onderwerpen. In 1758 dwong het

(1) Goethals: Histoire des lettres, etc., deel II, blz. 326.
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haar een reglement te verbreken, waarin zij de prerogatieven inriep, welke haar èn
door de geestelijke èn door de wereldlijke macht (ab utraque potestate) gegeven
waren(1), daar dit reglement de rechten bedreigde, waarop het tegenover haar aanspraak
maakte. Het legde haar ordonnantiën op, waarbij de inrichting der paedagogiën
hervormd, de gebruiken van de rechtsgeleerde faculteit veranderd en een strenger
toezicht op de studenten bevolen werden. Het richtte, in 1759, een
universiteitsdrukkerij op, in de verwachting aldus het wetenschappelijk leven aan te
wakkeren(2). Het was buiten kijf, dat het op middelen zon om de Duitsche
hoogeschoolmethodes te Leuven in te voeren. Cobenzl onderhield zich daarover met
Schöpflin. De abt de Marci, die in 1772 het ambt van kanselier der Hoogeschool
verwierf, beloofde ‘de inzichten van het Hof te bevorderen, meer orde te brengen in
de verschillende deelen, zoowel van het onderwijs als van de inrichting, in navolging
van de andere universiteiten en vooral van die der erflanden’(3).
Doch die nieuwigheden botsten op den onwil van schier al de hoogleeraars.
Nauwelijks ontmoetten de ontwerpen den regeering enkele aanhangers in de
geneeskundige faculteit. De scheikundige Vonck, de kruidkundige Michaux en de
natuurkundige Minkeleers (wiens navorschingen in zake lichtgas zijn naam
vereeuwigen), verborgen geenszins hun instemming, welke te verklaren is door de
voorkeur van de ‘verlichte politiek’ voor de natuurwetenschappen. In de andere
faculteiten was het verzet schier algemeen. Men maakte zich verdacht, door tot dat
verzet niet toe te treden. De lessen van openbaar recht werden niet bijgewoond. Le
Plat ging voor een ketter door. In de kunstenfaculteit, haalde Paquot zich, om zijn
koningsgezindheid, zooveel wrok op den hals, dat hij zijn leerstoel moest verlaten.
Ten aanzien van zulk een verklaarde vijandschap, nam de regeering, die steeds
getrouw aan haar politiek van omzichtigheid bleef, genoegen met halve maatregelen.
Zij handelt tegenover de Hoogeschool als tegenover de Provinciale Staten

(1) Gachard: Ordonnances, deel VIII, blz. 180, 192.
(2) Ibid., deel IX, blz. 60; deel XI, blz. 219, 345; deel VIII, blz., 276.
(3) Mailly: Histoire de l'Académie, deel I, blz. 83.
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Inderdaad, evenals deze, is zij een bevoorrecht lichaam: om haar zelfstandigheid te
staven, kon zij de Blijde Inkomst inroepen, en haar stemming bewijst, dat zij niet
aarzelen zou, den strijd aan te vangen, zoo zij tot het uiterste gedreven werd.
Voorzichtigheidshalve diende zulk een aanstoot vermeden. ‘Wij hebben als
grondbeginsel, zegde Neny, dat wij langzamerhand, door gematigde middelen moeten
vooruitgaan, zonder misbaar te verwekken en zonder rechtstreeks te toonen hoever
de wetgeving wil gaan’(1). Het was voldoende eenige buitenwerken veroverd te hebben;
de tijd en de vorderingen van het licht zouden het overige doen. Kortom, tot het einde
der regeering van Maria-Theresia noodzaakte het tamelijk zwak offensief der regeering
de Hoogeschool nog slechts tot den gewapenden vrede. De oorlog zou slechts onder
Josef II uitbreken.
Het anti-clericalisme van den Oostenrijkschen Staat was niet inschikkelijker voor
de vrije gedachte, dan voor de aan de godgeleerdheid onderworpen gedachte. Niets
was minder vrijzinnig dan zijn geest. Hij wil de eenige zijn die het licht verspreidt,
en het verstandelijk monopolie waarop hij aanspraak maakt, is niet veel minder
uitsluitend dan dat der Kerk. Hij duldt de critiek slechts in zooverre zij hem ontziet,
het absolutisme niet aanraakt, hetzelve blindelings erkent, zooals de geloovigen de
waarheden des geloofs aannemen. Hij begrijpt de verstandelijke waarheid slechts
als een ‘vrijwillig beperkte vrijheid’, waarbij de zuivere rede voor de Staatsreden
moet wijken. Kaunitz verklaart in 1759 onbewimpeld aan Cobenzl, dat hij niet aarzelt,
zoo hij moet kiezen, tusschen ‘een volk, dat grof en ongeleerd is’ doch het gezag
eerbiedigt, en een ‘natie die geleerd, doch lastig en weerspannig is’(2). De regeering
wacht er zich dan ook voor, de censuur af te schaffen; zij verzacht ze te nadeele van
de Kerk, doch versterkt ze in haar eigen voordeel. Zoo zij Voltaire, Montesquieu, de
Encyclopedisten doorlaat, verbiedt zij de subversieve werken van J.-J. Rousseau. En
naast haar ziet men de politie de rol eener wereldlijke inquisitie vervullen, de
gesprekken afluisteren, de brieven openen, onschuldige

(1) Goethals: Histoire des lettres, deel II, blz. 326.
(2) J. Küntziger: Fébronius, etc., blz. 27.
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vrijmetselaarsvergaderingen binnendringen. Den polemicus P. Rousseau wordt
verboden, te Brussel zijn Journal encyclopédique uit te geven(1). Te Leuven moet de
nieuwe leeraar in openbaar recht, vóór hij zijn cursus geeft, denzelve den ‘koninklijken
commissaris’ bij de Hoogeschool, ter goedkeuring voorleggen(2).
Uit al die feiten blijkt wel, dat Oostenrijk veeleer te Berlijn dan te Parijs zijn
richtsnoer zoekt. Het is ontrust over de onmeedoogende critiek, waarmede de Fransche
‘philosofen’, sedert het midden der eeuw, het monarchaal stelsel havenen. Het is
natuurlijk de Pruisische Aufklärung genegen, die zooveel eerbied voor de souvereine
macht betuigt. Deze neemt Weenen tot toonbeeld en betracht het te Brussel inheemsch
te maken, evenals groothertog Leopold ze in Toscana invoert(3).
Doch het verstandelijk apostolaat, dat de regeering meent uit te oefenen, wordt
juist bedorven door het officieel karakter, dat zij het geeft. Het land wantrouwt
zoozeer de alwetendheid als het alvermogen van den Staat. Zijn oude verzuchting
naar vrijheid en zelfstandigheid, samen met het aloud gezag dat de Kerk op hetzelve
uitoefent, maken het achterdochtig of vijandig. De ambtenaars, schier alleen, treden
vrijwillig of gedwongen tot het nieuwe stelsel toe. De voorzitter Neny, de kanselier
van den Raad van Brabant Crumpipen, de raadsheer de Stassart, de heer de Limpens
en anderen ijveren zoo behendig voor hetzelve, dat zij iedereen overreden... in de
bureelen.

III
Zoo de ‘verlichte politiek’ van Weenen geen diepen indruk op de gemoederen maakte,
heeft zij, zonder het te willen, den invloed van Frankrijk op dezelven versterkt. De
denkbeelden, die haar leiden, zijn innerlijk Duitsch, doch zij verspreidt die en past
ze toe met een Fransch uiterlijk. Klaarblijkelijk

(1) Omtrent het persstelsel, zie Gachard: Ordonnances, deel IV, blz. 91, 261.
(2) Biographie nationale, deel XIX, kol. 493.
(3) Om de openbare meening voor de hervormingen te winnen, werd, in 1779, te Brussel
uitgegeven: Indication sommaire des règlements et loix de Son Altesse Royale l'archiduc
Léopold, grand-duc de Toscane.
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spant de regeering niet de minste poging in om de Nederlanden te verduitschen,
hoewel zij, op hetzelfde tijdstip, Bohe men en Hongarije verduitscht. Toen Oostenrijk
de Spaansche erflating in België overnam, liet het de Fransche taal het privilege
behouden, dat zij sedert het Bourgondisch tijdvak als regeeringstaal bezat; het
vergrootte zelfs dezer rol, niet alleen door ze te verspreiden in dezelfde mate als het
de bestuurlijke centralisatie uitbreidt, doch vooral, wellicht, doordien het, rond het
midden der XVIIIe eeuw, daarvan den invloed ondergaat en ze als wereldtaal erkent.
Het zou de regeering ongehoord en belachelijk schijnen, te Brussel een taal te
bestrijden, welke al de vorsten, al de hovelingen, al de diplomaten van Duitschland
met genoegen spreken, en die niet minder vereerd wordt in de omgeving van
Maria-Theresia dan in die van Frederik II. Als beschaafd en verlicht mensch, bezigt
Kaunitz er geen andere, en hetzelfde mag gezegd worden van Cobenzl en van de
gevolmachtigde ministers die hem opvolgden.
Terwijl de ambtenaars zich naar hun voorbeeld verfranschen, gaat dit nog sneller
bij adel en burgerij, door het toedoen van het Hof. En het geldt hier niet alleen een
verfransching door de taal, doch ook door den geest. De zeden, de toon, de smaak
der Parijsche hooge wereld gaan uit van de omgeving van Karel van Lotharingen,
en verspreiden zich in Brussel en vandaar in het land(1). Sedert eeuwen spraken de
hoogere standen in België Fransch; nu beginnen zij ook in het Fransch te denken.
Tot voorbeeld van den afgelegden weg, vergelijke men prins Claudius-Lamoraal van
Ligne (1685-1766), een trotsch en prachtlievend edelman, met zijn zoon, een
schitterend causeur, verstandig, geestig, gevoelig, vrijdenkend, menschlievend, wiens
lichte, vloeiende schriften zoo trouw al de strekkingen der Fransche letterkunde van
zijn tijd weerspiegelen, dat men er zelfs dat eerste morgenrood van het naderend
romantisme in ontdekt. De invloed èn van Voltaire èn van Rousseau, die hij beiden
gekend heeft, versmelt zich in zijn werken en kleurt ze met een glinsterenden schijn.
Zijn literatuur is heel oppervlakkig; zij wordt slechts grondig en ernstig, als hij deftige
verhandelingen over de krijgskunde schrijft, die niemand meer

(1) Förster: Voyage philosophique, deel II, blz. 80.
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leest. Doch in zijn slottuin te Beloeil, of in zijn paleis te Brussel, legt hij, met zijn
uniform, ook zijn statigheid van Oostenrijksch veldmaarschalk af. Hij is een zeer
aangenaam, een zeer vernuftig mensch der hooge wereld. Hij is altoos in beweging;
hij richt buitenpartijen in, houdt gastmalen waarop hij groote dames en kunstenaressen
uitnoodigt, schrijft tooneelstukken en betreedt zelf de planken. Zijn lichte minnarijen
zijn schouwburgminnarijen; iedereen te Brussel weet aan wie zijn Lettres à Eugénie
gericht zijn, en waarom hij daarin zoo rondborstig zijn voorkeur voor de
kameniersrollen verklaart(1).
Door zijn toedoen, verfijnt zich de ietwat kleinsteedsche uitbundigheid van het
hof van Karel van Lotharingen. Daar zou men voortaan beschaamd zijn, zich niet
naar den Parijschen smaak te regelen. Groote heeren en groote dames getroosten
zich een onaangename dagreis in een postsjees, om 's avonds de vertooning in de
Parijsche Opera bij te wonen. Fransche tooneelspelers voeren in den Brusselschen
schouwburg al de Parijsche nieuwheden op, en de liefhebberij voor tooneel wordt
weldra zoo algemeen onder de burgerij als onder den adel. Doch de Fransche invloed
wordt niet alleen door den schouwburg verspreid. Boekwinkels worden geopend en
kunnen, niettegenstaande de censuur, alle Fransche boeken ter beschikking der steeds
talrijker klanten stellen. De boekdrukkerij ontwikkelt zich, in navolging van die van
Luik. Haar persen beginnen ijverig te werken voor den letterkundigen nadruk.
De weergalm van Parijs klinkt dus luider en luider te Brussel. Hij lokt de Belgen
naar de groote stad en de regeering ontrust zich over die aantrekking. Reeds in 1753
wordt vastgesteld, dat Parijs ‘sedert lang een non plus ultra schijnt te wezen voor tal
van rijke jongelieden van dit land, die daar niets gezien hebben dan het onafhankelijk
leven en meestal terugkomen met een onverschilligheid, om niet meer te zeggen,
voor de regeering van hun keizerin en van

(1) Bedoelde Eugenie is de dochter van J.-N. Servandoni d'Hannetaire, sedert 1767, bestuurder
van den schouwburg te Brussel. Zij en haar beide zusters maakten de groep der Drie Gratiën
uit, die in de Brusselsche galante wereld bekend was. Zie F. Faber: Histoire du théâtre
français en Belgique, deel I, blz. 276.
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hun eigen vaderland’(1). Het staat vast, dat het zoo lang door de Kerk geoefend gezag
begint te verslappen. De aartsbisschop van Mechelen zucht, omdat hij ziet, dat de
godsdienstijver langzamerhand vermindert, en de werken van Voltaire en Raynal,
‘listige voortbrengselen, vol verderfelijk vergif’, vrijelijk worden verspreid(2). Evenals
in alle tijden als de lang opgevolgde levensregelen verflauwen, gaat zedelijke
onbandigheid gepaard met verstandelijke onhandigheid. Op het einde van
Maria-Theresia's regeering, bemerken de reizigers, niet zonder verbazing, dat de
lichtekooien in evenredigheid zoo talrijk zijn te Brussel als te Parijs(3).
Doch laten wij niet overdrijven. Alles wel ingezien, gaat de Fransche invloed niet
zoover, dat hij het katholiek bewustzijn der natie ernstig schaadt(4). De tegen het
Christendom gerichte propaganda, die zich in de tweede helft der XVIIIe eeuw zoo
krachtdadig te Parijs ontwikkelt, vond in België maar luttel bijval. De overlevering
blijft er sterk genoeg om haar te weerstaan, en zoo men hier von Holbach, Helvetius
en Condorcet leest, is zulks vooral uit verstandelijke weetgierigheid. Buiten de lichte
en losse letterkunde, die den smaak der hooge wereld streelt en de verbeelding der
jeugd bederft, schijnen alleen Voltaire en Montesquieu een werkelijken invloed
geoefend te hebben bij hen, die lezen uit leerzucht.
Door zijn critiek over de Kerk, bevordert de eerste de taak van het verlicht
absolutisme, terwijl de andere dezelve tegenwerkt door zijn verwerping der
willekeurige monarchie, zoodat de Oostenrijksche regeering ten slotte te gelijk wapens
aan haar aanhangers en aan haar tegenstrevers leverde, toen zij de verspreiding van
het ‘licht’ in de hand werkte.
De verfransching door de gedachten werd verreweg over-

(1) Gachard: Ordonnances, deel VII, blz. 255 n.
(2) Feller: Recueil des représentations, 9e verhandeling, blz. 297.
(3) Förster: Voyage philosopilique, deel II, blz. 80.
(4) In 1778 geeft Linguet, die te Assche woont, aanstoot, omdat hij niet naar de mis gaat. Ch.
Piot: Linguet aux Pays-Bas Autrichiens. Ballet. de l'Acad. roy. de Belgiquie, 2e reeks, deel
XLVI [1878] blz. 794.
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troffen door de verfransching op taalgebied(1). Het Fransch schijnt welhaast de eenige
taal van het land te zullen worden, zoozeer wijkt het Vlaamsch in de noordelijke
provinciën voor hetzelve. In de kleinste steden, wordt het samen met lezen en
schrijven geleerd(2). Iemands maatschappelijke stand wordt beoordeeld naar zijn
kennis van die taal; iedereen spreekt ze dan ook. Een vrouw zou zich schamen, met
een Vlaamsch kerkboek naar de mis te gaan(3). Reeds in 1727 stelt een
spraakleerkundige vast, ‘dat het een soort schande is van de Fransche taal (in
Vlaanderen) niet te kennen en van in verlegenheid te zitten in duizend
omstandigheden, waarin een ieder zijn best doet om ze te spreken’(4).
Zoo het Fransch zulke snelle vorderingen maakt, is het alleen door het gezag dat
het uitoefent, door het nut dat het biedt en ook door de mode en den geest van
navolging. Want de regeering dringt het niet op. Zij handelt niet als het Fransch
bestuur, dat de volkstaal tracht uit te roeien in de door Lodewijk XIV veroverde
Vlaamsche gewesten(5). Om de uitdrukking van onze hedendaagsche nationalistische
mystici te bezigen, schijnt zij zelfs da ‘rechten’ dier taal te willen eerbiedigen. In de
Vlaamsche deelen van het land ontstaat dan ook geenerlei grief. Heel de rechterlijke
inrichting werkt er in 't Vlaamsch, de ordonnantiën verschijnen er in 't Vlaamsch(6).
Men eischt de

(1) Sedert dit hoofdstuk geschreven is, verscheen het voortreffelijk werk van J. Des Cressonnières:
Essai sur la question des langues dans l'histoire de Belgique (Brussel, 1919), naar hetweik
ik den lezer des te liever verwijs, daar het vol bijzonderheden, is omtient het Oostenrijksch
tijdperk.
(2) Derival: Le voyageur, etc., deel VI, blz. 145; F. De Potter: Schets eener geschiedenis van
Rousselaere, blz. 190 (Roeselare, 1875); J. Simenon: L'instruction populaire à Saint-Trond;
E. Matthieu: Histoire de l'enseignement primaire en Hainaut. Mém de la soc. des sciences
(3)
(4)
(5)
(6)

du Hainaut, 5e reeks, deel VI [1893].
Verloy: Verhandeling op d'onacht der moederlijke tael in de Nederlanden (Maastricht, 1788).
P.-F. Taffin: Fransche grammaire van 't klooster van Sint-Joris te Gent, blz. v (Gent,. 1727).
Cf. J.-B. Lesbroussart: De l'education belgique, blz. 40.
A. de Saint-Léger: La Flandre maritime et Dunkerque sous la dominatïon française, blz.
341.
Dienaangaande haal ik de lijst aan van de uitdeeling der ordonnantiën in den Vlaamschen
of Franschen tekst, volgens detaal der plaatsen, in Gaillard: La Conseil de Brabant, deel I,
blz. 222. Voor de rechtspleging, cf. Gachard: Ordonnances, deel V, blz. 46; deel XI, blz. 1;
deel XII, blz. 532; deel XIII, blz. 4. In 1761, wordt besloten Vlaamsche ordonnantiën naar
het land van Waas te zenden, Ibid., deel VIII, blz. 445.
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kennis dier taal van de ambtenaren, die er werkzaam zijn. Zelfs voor de leden van
den Privaten Raad wordt zij wenschelijk geacht; zij is een aanbeveling yoor
plaatsaanvragers(1). Het Vlaamsch wordt evenmin veronachtzaamd in het onderwijs;
het komt voor in de programma's der Theresiaansche colleges. Zelfs in de Academie
wordt het officieel op denzelfden voet als het Fransch gesteld.
Doch de zeden worden nooit van ambtswege geleid. Het baat weinig, het gebruik
op te leggen eener taal die de ambtenaar, buiten zijn kantoor of buiten de rechtzaal,
niet bezigt of niet graag bezigt. En, hier is men op het einde der XVIIIo eeuw
gekomen. Om anders te wezen, had de Vlaamsche bevolking in de Nederlandsche
letterkunde een steun moeten vinden tegen den zegevierenden invloed van Frankrijk.
Doch die letterkunde is volop in verval en, zelfs al ware die bloeiend geweest, dan
toch hadden verschil van godsdienst, staatkundige vijandschap, tegenstelling van
belangen, tusschen haar en Holland een ondempbare klove gegraven. Sommigen
erkennen en betreuren het. Niettegenstaande het verval waarin de moedertaal verkeert,
is niet alle liefde voor haar verdwenen. In 1760 maakt Lamoot, bibliothecaris van
Sint-Pieters, te Rijsel, geestdriftig den lof van haar gekleineerde hoedanigheden(2).
Advocaat Verloy, van Brussel, een voorvader van de hedendaagsche flaminganten,
ziet in 1788 geen ander middel tot het verheffen en beschaven van het volk, dan het
in zijn taal te onderwijzen en haar letterkundige traditie te vernieuwen(3). Ongeluk-

(1) Zie, bijvoorbeeld, het verzoekschrift van advocaat de Vigneron de la Haye, van Jumet, die
den leerstoel van openbaar recht aanvraagt, ‘welke, naar men zegt, eerstdaags in dit land zal
gesticht worden’. Hij heeft zegt te verklaren, dat hij Vlaamsen geleerd heeft. Koninkl.
Bibliotheek van Brussel, handschrift 16041.
(2) Discours sur l'utilité d'une histoire générale de Flandre et sur la manière de l'écrire (Luik,
1760).
(3) Zie het boekje, aangehaald op blz. 327, n. 3. Daarentegen verheugen de behoudsgezinde
Vlamingen zich over de lompheid en onbeschaafdheid hunner taal, die het volk tegen allen
vreemden invloed vrijwaren. Zie, bijv., een merkwaardige vermaning in Historie van de
voorspoedige staatsomwenteling der gewezene Oostenrijksche Nederlanden, deel I, blz. 48.
(Brugge, 1790).
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kiglijk, stelt het volk zelf geen belang meer in de taal die het spreekt, en welke door
gewestspraken overweldigd en ontreinigd wordt. In 1772 vergelijkt een academisch
verslag den ‘zuiveren en gekuischten stijl van de goede Hollandsche schrijvers... met
het plat Vlaamsch onzer provinciën, dat bouwreglelen noch spelkunst bezit’(1). Toch
wordt het nog veel geschreven en gedrukt.
Want hoezeer het Fransch ook bij de natie ingedrongen is, toch blijft het Vlaamsch
de volkstaal, die de boeren, de werklieden, de kleine en middelbare burgerij in hun
dagelijksche betrekkingen bezigen. Heeft het geen letterkunde meer, dan toch blijft
het door practische noodwendigheid bestaan. De geletterden minachten het, doch
het houdt stand in de tallooze schriften, vereischt en verwekt door de ongerept
gebleven nationale geestkracht: nieuwsbladen, politieke pamfletten, technische
werken, boeken tot onderricht, tot stichting of tot uitspanning. De rederijkerskamers,
de tooneelmaatschappijen, welke de terugkeer der welvaart in de steden en tot in de
minste dorpen onderhoudt of doet ontstaan, zorgen voor een overvloedige
voortbrenging. Op alle kermissen worden mysteriën of treurspelen door tooneelspelers
van den buiten vertoond, op planken, in de gauwte opgeslagen in een herbergzaal,
in een schuur, op de weide der boogschutters. Tot het einde van de XVIIIe eeuw blijft
dat dorpstooneel getrouw aan het middeleeuwsch repertorium, dat herzien en
omgewerkt werd door geestelijke schrijvers uit den tijd van Albertus en Isabella, en
gedurig verrijkt wordt door schoolmeesters en dorpsletterkundigen(2). En toch laat
de Fransche invloed zich ook dáár gevoelen en brengt hij op dat landelijk tooneel
vertalingen van Molière, Racine en Voltaire(3). 't Is dus niet te ver-

(1) Mailly: Histoire de l'Académie, deel I, blz. 237. Des Roches trachtte de Vlaamsche spelkunst
te regelen in zijn Nieuwsse Nederduytsche Spraekkunst (Antwerpen, 1761).
(2) Zie dienaangaande Ed. Van der Straeten: Le théâtre villageois en Flandre (2e uitg. Brussel,
1881). In deel I (blz. 111 en volg.) vindt men een merkwaardige lijst van schrijvers: orgelisten,
kosters, onderwijzers, dorpsrijmelaars.
(3) De rederijkerskamer van Roeselare speelt, van 1770 tot 1787, vijf treurspellen van Voltaire;
in 1786 ‘Pyrrhus’ van Crébillon. F. De Potter; Schets eener geschiedenis van Rousselders,
blz. 142.
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wonderen, zoo de tijdgenooten dien invloed als onweerstaanbaar beschouwden en
overtuigd waren, dat hij vroeg of laat die Vlaamsche taal zou verdringen, die hem
zoo welwillend onthaalt. Shaw schrijft in 1788, dat binnen een eeuw geen Vlaamsch
in Vlaanderen meer zal gesproken worden(1). En. hoe kan een getuige van die zoo
snelle en algemeene verfransching, die door een wonderbaren samenloop van
omstandigheden een der vooraanstaande kenteekenen van het Oostenrijksch tijdvak
is, ook anders denken?

IV
In de XVIIIe eeuw zijn er nog kunstenaars in België, doch er is geen Belgische kunst
meer. David Teniers overleed in 1690, Lucas Faidherbe in 1697, de laatste gevels
der Brusselsche Groote Markt worden in 1702 voltooid. Dus, bij de onderteekening
van den vrede van Utrecht, zijn de laatste vertegenwoordigers van de nationale traditie
verdwenen, die, onder den invloed van Rubens' genie, hun ingeving in Italië zochten
zonder er hun eigen aard bij in te schieten. De scheppende verbeeldingskracht is
uitgedoofd. Men bewondert nog de meesters, doch men is nog slechts bekwaam hun
doenwijzen werktuiglijk na te bootsen. De kunst zet zich niet meer vrijelijk voort in
de werkplaats, door de rechtstreeksche inwijding van den leerling in de techniek en
in de vinding. Zij wordt onderwijszaak en onderwerpt zich lijdelijk aan schooltucht.
Reeds in 1663 heeft David Teniers in de verlaten zalen der beurs, te Antwerpen, een
academie opgericht, waarin de vereering van Rubens zich slechts aan geslachten van
epigonen voortzet onder den ijdelen vorm van een behoudsgezinde paedagogie. In
elke stad maakt het Sint-Lucasgilde de algemeene middelmatigheid ten nutte, om op
zijn leden dat kleingeestig toezicht uit te oefenen, waarvan geenerlei persoonlijkheid
nog bij machte

(1) Essai sw les Pays-Bas Autrichiens, blz. 132.
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is zich los te scheuren. De kunst, die steeds een ambacht was, vervalt tot een
handelszaak, een broodwinning, die mededinging ducht.
Naarmate de glans der Antwerpsche school verdooft, vergroot die van Italië. Tal
van jongelieden, door den roem van Bernini aangetrokken, gaan ginder over de Alpen
zijn school volgen. Daar wijden zij zich in in die geestrijke, elegante en effectmakende
kunst, die gansch Europa verovert en die zich met nog meer kracht opdringt dan,
rond hetzelfde tijdstip, de Fransche schrijvers zich in zake letterkunde opdringen.
Al de scholen laten zich medesleepen door het zegevierend romantisme en
onderscheiden zich enkel nog door eenige schakeeringen, eenige herinneringen aan
den landssmaak. De Belgen, weerstaan niet beter dan de anderen. De Brusselaars
Frans en Hieronymus Duquesnoy (1594-1654) en de Luikenaar Jan Delcour
(1627-1707), tijdgenoot van Faidherbe bij het einde van dezes levensloop, aarden
veel meer naar Rome dan naar hun land. 't Is om zoo te zeggen ondanks hen zelven,
dat in hun werken hun oorsprong verraden wordt door een herinnering aan den
geboortegrond. Nochtans behouden zij een naturalistische aandrift, die zich uit,
bijvoorbeeld, in Mannekenpis van Hieronymus Duquesnoy te Brussel, of in Delcour's
forschgebouwde drie gratiën, die onder den pijnappel van het Luiksch perron
geschaard staan. Doch zij werken vooral voor de Kerk en zij kunnen hun talent best
laten gelden onder de gewelven der kathedralen, bij het beitelen van graven van
bisschoppen en van beelden van heiligen.
Overigens treft men bij hen geen godsdienstige ingeving meer aan. Hun
beeldhouwkunst, gansch katholiek door de onderwerpen, is gansch wereldsch door
den geest. Zoo zij vooral voor de Kerk werkten, is zulks omdat er geen Hof was dat
hun bestellingen kon doen. Tal hunner tijdgenooten gaan dan ook naar Parijs, den
koning van Frankrijk hun talent aanbieden. Verscheidenen hunner hebben er een
schoone loopbaan gemaakt en hun naam vereeuwigd. Het zal volstaan, hier te gewagen
van Philip de Champaigne (1602-1674), van den Antwerpschen etser Gerard Edelinck
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(1640-1707) van de twee Luiksche etsers Valdor (1673)(1) en van Jan Varin (1672),
wiens graveerijzer de trekken van zoovele beroemde mannen uit den tijd van Lodewijk
XIV bewaard heeft.
Na Delcour's dood, telt Bernini's beeldhouwschool in België maar een enkel
voornaam vertegenwoordiger meer, namelijk Laurens Delvaux, van Nijvel, die blijft
leven tot in 1778. In zijn tijd, is het romanisme geen uit elders ingevoerde traditie
meer; het is de wereldtaal der kunst en wordt planmatig beoefend. Vandaar de
oprichting, in België, evenals in de naburige landen en orn dezelfde redenen, van
academiën of scholen van teeken-, schilder-, beeldhouwen bouwkunde. De kunst
wordt een geleerd en vrij beroep. De laatste banden die den kunstenaar nog aan den
handwerksman hechtten, worden verbroken. In 1773 stelt de regeering de schilders
en beeldhouwers vrij van de rechtsmacht der Sint-Lucasgilden en der ambachten.
Zij verklaart dat door de beoefening der kunst de adel niet verbeurd wordt. Zij kondigt
reglementen voor academiën af, welke overal door de steden en de provinciën worden
gesticht: te Brussel in 1711, te Gent in 1751, te Kortrijk in 1760, te Brugge in 1775,
te Oudenaarde in 1776, te Bergen in 1780. Karel van Lotharingen en Cobenzl
moedigen de talentvolle jongelieden aan, welke hun aangewezen worden, en
betrachten de opbeuring der Vlaamsche school, voor welke de tweede toch een
oprechte bewondering koestert. Een edict van 1773 stelt met welwillendheid vast,
dat de kunsten, die zeer ‘veronachtzaamd en vervallen’ waren, nu weder beginnen
te herleven, dank zij de werking der academiën(2).
Edoch, het academisch onderwijs, waarbij tevens Rubens en de Italiaansche
modellen vereerd worden, kon geen nationale kunst verwekken. Het levert leerlingen,
waarvan de besten, Herreyns (1743-1827), bijvoorbeeld, of Verhaghen (1728-1811),
slechts koude en alledaagsche werken leveren, wie het evenzeer mangelt aan koloriet
als aan persoonlijkheid. Hun tijdgenoot A.-C. Lens (1739-1822) voert in België

(1) Ik bedoel hier de twee laatsten der drie Jan Valdor's, waarvan één te Nancy, de andere te
Parijs arbeidde.
(2) Gachard: Ordonnances, deel X, b1z. 361.
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dien terugkeer trot de antieken in, welke zich, op het einde der XVIIIe eeuw, bij de
kunstproductie overal opdringt en nieuwe strekkingen huldigt. Zijn verhandeling
Costume des peuples de l'antiquité, in 1776 uitgegeven, werd in verscheidene talen
overgezet en maakte hem wereldberoemd. Josef II vereerde hem met een bezoek,
toen hij door Antwerpen reisde; later zou het Institut de France hem als lid opnemen.
Denzelfden smaak treft men ook bij den Bruggeling Josef Suvée (1713-1807), die
stierf als bestuurder der Fransche Academie te Rome en wiens borstbeeld nog in de
villa Médicis bewaard wordt.
De beeldhouwkunst gaf blijk van meer levenskracht dan de schilderkunst. Een
van Laurens Delvaux' leerlingen, Godecharle (1751-1835), bereisde Italië, dank zij
de toelagen van Karel van Lotharingen; hij was de aanlegger van de Belgische school
in het begin der XIXe eeuw. De Gentenaar P.-A. Verschaffelt (1710-1793) was veel
beter bedeeld; na een lang verblijf te Rome, waar het bronzen standbeeld, dat het
slot San Angelo bekroont, nog zijn aandenken levendig houdt, wordt hij door den
paltsgraaf naar Mannheim geroepen (1752), waar hij een academie stichtte, wier
roem met hem verdween. Daarentegen is het een vreemdeling, Theodoor-Victor van
Berkel, van 's-Hertogenbosch, die, in 1776 tot algemeen muntsnijder te Brussel
benoemd, door zijn sierlijke scheppingen, een nieuwen glans aan de penningkunde
gaf.
De verfijning van het maatschappelijk leven en de stijgeinde smaak voor het
tooneel kwamen de muziek, of allerminstens de kamermuziek en de operamuziek,
ten goede. Tijdens de regeering van Karel van Lotharingen, ging de Brusselsche
schouwburg, onder het bestuur van den Duitscher Vitzthum, voor een der beste
orkesten van Europa door. De sonaten van den Gentenaar Loeillet verdienen vermeld,
naast de werken van den Luikenaar Hamal (1743), den eersten bezieler van Grétry;
zij worden geschreven vóór de voortbrengselen der Mannheimsche school. Voor het
klavier wordt veel gecomponeerd (Mathias van den Gheyn, Raick, J.-.J. Robson, en
P.-J. Le Blan). Als toonzetters voor vioolsonaten onderscheiden zich G.-G. Kennis
en P. van Maldere. De
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eenigszins verwaarloosde kerkmuziek wordt beoefend door Frans Kraft en Pieter
Verheyen.
Het wereldsch karakter, dat zich in alle kunsten boven het godsdienstig karakter
begint te verheffen, bevestigt zich nergens duidelijker dan in de bouwkunst. In de
XVIIe eeuw waren schier al de groote bouwwerken van België kerken. Daarentegen,
heeft de XVIIIe eeuw, waarin de Staat zoo ruim zijn werking ontwikkelt, vooral
burgerlijke gebouwen doen verrijzen. Te Brussel, waar Hof en regeering gevestigd
zijn, treft men de belangrijkste en merkwaardigste dier gebouwen aan. De oprichting
der ministeriën, der kanselarij van Brabant, der symmetrische huizen in de
Hertogstraat, in de Koningstraat en op de Koningsplaats (1765 tot 1786) gaf aan dat
deel der hoofdstad zijn huidig uitzicht, dat de aartshertogelijke ‘residentie’ met den
onontbeerlijken opschik tooide. Dat Oostenrijksch werk getuigt heel en al van den
Franschen kunstsmaak door de regelmaat zijner plannen en de algemeene teekening
der gevels. Het is klaarblijkelijk ingegeven door de ‘Grand Place’ van Nancy, doch
de voornaamste bouwmeester, de Franschman Guimard, vermocht hier niet de
sierlijkheid derzelve te bereiken. L.-J. Montoyer, van Mariemont (1800), zijn leerling
en medewerker, bouwde het kasteel van Laken. Het is dus door Fransche werken,
dat het Oostenrijksch stelsel sporen in het land achterliet, die duurzamer bleven dan
zijn politieke hervormingen. De lokalen, die het oprichtte om zijn absolutistisch
bestuur te huizen, worden thans betrokken door het Belgisch parlementarisme.
De door Oostenrijk verspreidde Fransche smaak smachtte ten slotte wat overbleef
van Rubens' traditiën in de bouwkunde, en verdrong terzelfder tijd den Italiaanschen
smaak. Toch vindt men, in de overvloedige versiering der rococogevels der private
woningen, hier en daar eenigen invloed der eersten. De Italiaansche smaak, die nog
machtig was gedurende de eerste helft der eeuw, waarin de kathedraal Saint-Aubin,
te Namen, door den Italiaan Pisoni opgericht werd, gaat sedert dien zeer achteruit.
Men treft hem nog aan, tamelijk onhandig met den Franschen invloed vermengd, in
de huizen van de door den ingenieur Fisco opge-
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richte Sint-Michielsplaats (thans Martelaarsplaats), te Brussel, en dan verdwijnt hij.
Rond het einde der eeuw, vindt de richting die de bouwkunst in Frankrijk doet wenden
naar dien soberen, ietwat loggen stijl, die weldra empire-stijl zou genoemd worden,
een vertegenwoordiger in J.-B. Dewez, van Petit-Rechain (1731-1812), den
bouwmeester der abdijen van Orval en van Saint-Martin, te Doornijk.
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Hoofdstuk VI
Het land van Luik
Sedert het Bourgondisch tijdvak, waren de banden tusschen het land van Luik en het
Duitsche Rijk immer losser geworden. Philips de Goede en Karel de Stoute hadden
getracht, het prinsdom, bij hun Staten te voegen; later, had Karel V het onder het
protectoraat der Brusselsche regeering gesteld, en zijn opvolgers, de koningen van
Spanje, bleven die politiek. volgen, tot dat hun zwakheid zulks verder belette. De
Beiersche vorsten, die elkander schier onafgebroken te Luik opvolgden, van Ernst
tot Josef-Clemens van Beieren (1581-1723), beschouwden dezelven beurtelings als
bondgenooten en als vijanden. Doch toen de Spaansche oppermacht aan de Maas,
onder die Duitsche bisschoppen, verdwenen was, kwam het prinsdom niet terug
onder Duitschen invloed. Integendeel, nooit was deze er geringer. Zooals wij hooger
zagen, schaarden Maximiliaan-Hendrik en Josef-Clemens, om den wille van hun
dynastische belangen, zich, als openlijke vijanden des keizers, onder de bondgenooten
van Lodewijk XIV. En de Luikenaars hadden slechts één verzuchting, namelijk
tegenover de oorlogvoerenden een onmogelijke onzijdigheid te bewaren, die hun,
tusschen de tegen elkander strijdende Spanjaards, Franschen, Duitschera en
Hollanders, de weldaden van den vrede had verzekerd, doch welke hen ook, daar zij
niemands partij kozen, er aan blootstelde, weerloos door al de legers gebrandschat
te worden. Aldus was, in het begin der XVIIIo eeuw, dit Rijksland, door het toedoen
zoowel van de vorsten als van de natie, nagenoeg volkomen vreemd aan het Duitsche
Rijk geworden.
De terugkeer van den algemeenen vrede, na de verdragen van Utrecht, deed hetzelve
zijn plaats daarin hernemen. In 1716 bracht Karel VI het terug in den Kreits van
Westfalen
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waartoe het sedert 1500 behoorde, doch waaraan het sinds lang geen toelagen meer
betaalde. Sedert dan en tot het einde van het Oude Stelsel, zou het prinsdom niet
meer ophouden, een ‘voornaam lid’ van het Heilige Roomsche Rijk te wezen. Het
was niet meer onzijdig, doch zijn zelfstandigheid bleef ongeschonden. Inderdaad,
het Roomsche Rijk was noch een Staat noch een vaderland, doch een eenvoudig
samenstel van grondgebieden, onder het voorzitterschap des keizers, dat elk hunner
volkomen onafhankelijk liet. Het Kamergerecht te Wetzlar, onder wiens bevoegdheid
allen stonden, onderwierp hen niet aan een gemeenschappelijke rechtspraak, doch
had oogenschijnlijk tot doel, elks particularisme te onderhouden en te beschermen.
Door zijn waanwijsheid en zijn traagheid kwam geen einde aan de processen, welke
de vorsten tegen elkander of tegen hun onderdanen, de onderdanen tegen hun vorsten
of tegen elkander inspanden. Als het eindelijk een vonnis geveld had, bleef niets
over dan het uit te voeren of zich te wenden tot den Kreits, waartoe de veroordeelde
behoorde. Doch de door hun belangen verdeelde Kreitsen gaven niet graag geld uit
en beschikten over gansch ontoereikende krijgsmachten, weshalve zij zich meestal
de zaak niet aantrokken. Kortom, het Roomsche Rijk was maar een Republiek van
Staten van alle slag en alle grootte, machtige monarchieën als Pruisen en Oostenrijk,
keurvorstendommen, hertogdom men, graafschappen, geestelijke of wereldlijke
prinsdommen, vrije steden, eenvoudige vrijheerlijkheden, allen, verschillend door
hun inwendig staatswezen, doch allen gelijke en souvereine rechten genietend. Het
staatkundig samenstel van dat omvangrijk gebied had veel gelijkenis met dat der
middeleeuwsche steden, waar elk ambacht dezelfde macht bezat, om het even hoeveel
leden het telde. Het begunstigde de zwakken evenzeer als het de sterken hinderde.
Het scheen geschapen om zich, namens de precedenten en de verkregen rechten, te
verzetten tegen elke nieuwigheid. Het wou van geenerlei initiatief, geenerlei
hervorming weten, bleef onbeweeglijk in zijn ouderwetschheid, en trad slechts ijverig
op om de traditie in stand te houden en allen vooruitgang te beletten.
Het prinsdom Luik werd dan ook nauwelijks gewaar, dat

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

338
het weer behoorde tot het plechtstatig doch machteloos gezelschap van het Heilige
Roomsche Rijk. Het kostte het land slechts de paar honderd gulden per jaar, die het
den Kreits van Westfalen moest betalen. Voor het overige, was volstrekt niets aan
zijn staatsregeling of aan zijn privileges gewijzigd. Bij de akte van 1716 werd het
zelfs, als grensstaat, van zekere zijner reeds lichte verplichtingen ontslagen. Zij liet
hetzelve toe, in geval van buitenlandschen oorlog, onzijdigheidsverdragen met den
vijand te sluiten en zijn eigen troepen in net prinsdom te houden, in stede van ze naar
het leger van den Kreits te zenden. Kortom, de weinige betrekkingen, welke het met
het Roomsche Rijk onderhield, bepaalden zich tot beroepen op het Kamergerecht te
Wetzlar. Uit hoofde van de onophoudende geschillen, welke de bedrijvigheid van
zijn politiek leven tusschen den bisschop, het kapittel en de Staten deed oprijzen,
had het prinsdom gedurig zaken aanhangig voor die rechtbank, die zeer kostbaar was
voor pleiters, welke graag hun processen op de lange baan zagen schuiven. Mag men
baron van Pöllnitz gelooven, dan gaf Luik dezelve, rond 1730, zooveel werk als heel
het overige Duitschland samen(1).
Uit het oogpunt van België's geschiedenis beschouwd, was de terugkeer van Luik
naar het Duitsche Rijk een alleszins betreurenswaardige gebeurtenis. Deze stelde,
inderdaad, het prinsdom buiten de Nederlanden en sloeg tusschen beide een sluitboom
op, die vroeger nooit bestaan had. Dat schijnt voorshands vreemd. Men had kunnen
verwachten, dat de keizer, die sedert den vrede van Utrecht souverein van België
was, tot eigen voordeel de Bourgondische traditie zou hernomen, en getracht hebben,
het prinsdom bij zijn talrijke domeinen te voegen. Het tegendeel gebeurde.
Voorzichtigheidshalve n om geen naijver te verwekken bij Frankrijk, bij de
Vereenigde Provinciën, ja zelfs bij het Duitsche Rijk, vermeed hij zorglijk alle
tusschenkomst op de Maasoevers. In 1740 drukte Karel VI de landvoogdes
Maria-Elisabeth wel op het hart, dat zij het land van Luik moest ontzien en ‘dien
aanzienlijken Staat van het Duitsche Rijk’ niet mocht behandelen als ten tijde

(1) Lettres, deel III, blz. 167.
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der Spanjaards(1). Maria-Theresia bleef die politiek getrouw. In 1751 verklaart zij,
dat zij alles wil vermijden, wat de goede verstandhouding tusschen haar provinciën
en de Luikenaars kan storen(2)
Luik zou niet nalaten, den nieuwen toestand volkomen ten nutte te maken. Sedert
de sluiting van de Schelde, in 1648, richtte de economische bedrijvigheid van het
prinsdom zich niet meer naar Antwerpen. Zij volgde voortaan de richting aangewezen
door den loop van de Maas, en zond haar producten naar de havens van de Vereenigde
Provinciën. Met de Luikenaars waren dezer betrekkingen even hartelijk als zij sedert
het Barrière-tractaat gespannen waren met België. De resident der Generale Staten
in de ‘cité’ had er zorg voor, het wantrouwen te onderhouden, dat de economische
politiek der Oostenrijksche landvoogden te Brussel in het prinsdom deed ontstaan.
Hun geringste pogingen om het doorvoerverkeer van de Nederlanden te verbeteren
en er de nijverheid te doen herleven, werden daar met leede oogen aanschouwd. Hun
voorstellen tot overeenkomst werden met den blijkbaarsten onwil bejegend. De
Belgische uitvoerartikelen werden in het prinsdom met den zestigsten penning belast,
zoodat Brussel zich er toe genoopt zag, met hetzelve een tarievenoorlog te beginnen,
die de beide tegenstrevers, even nadeelig was(3)
Toch was de XVIIIe eeuw voor het land van Luik, als voor de Nederlanden, een
tijd van heilzame rust en economisch herstel. Van 1713 tot 1789 geniet het prinsdom
een diepen vrede. Zijn woelige bevolking kan in de nijverheid die zenuwachtige
bedrijvigheid aanwenden, welke zij, te midden van de onlusten der laatste eeuwen,
zoo mild in burgeroorlogen en opstanden verspild had. Luik werd toen de gonzende
en walmende werkplaats, welke het nog heden is. Langs de Maas, naar boven toe,
ontstaan overal werkhuizen. In de Vesdre-vallei verrijzen de fabrieken van Verviers,
terwijl Spa de zieken, de zenuwlijders, de nietsdoeners en de gelukzoekers van heel
Europa naar zijn fonteinen lokt.

(1) Gachard: Ordonnances, deel V, blz. XXII.
(2) Ibid., deel VII, blz. 3
(3) E. Fairon: La chaussée de Liége à Aix-la-Chapelle, loc. cit., blz. 38, 45, enz.
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Overigens wijdt het land zijn wilskracht niet enkel aan de nijverheid. Zoo, sedert
1684, een einde kwam aan de gemeentelijke opstanden, blijft het politiek leven er
niettemin buitengewoon bedrijvig. Jan-Theodoor van Beieren (1744-1763)
daargelaten, verblijven al de bisschoppen voortaan in de hoofdstad en zijn zij nog
slechts prinsen van Luik. Het land wordt niet meer beschouwd als een soort van
dynastiek bezit, als een aanhangsel, waarin zijn eigenaars maar belangstellen, omdat
het hun een voorname en invloedrijke plaats in het Duitsche Rijk en in Europa
verstrekt. George-Lodewijk van Bergen, Karel van Oultremont, Frans van Velbruck,
Constantijn van Hoensbroek zijn slechts gewone edellieden, wier belangen niet buiten
het prinsdom gaan. Door hun zwakheid konden zij hun onderdanen dat ‘verlicht
absolutisme’ niet opleggen, dat Oostenrijk te Brussel invoerde. Zij waren er wel toe
genoopt, het gezag te deelen met het kapittel, dat hen benoemde, en met de Staten
die, tegenover hen, het land vertegenwoordigden. De Luiksche Staatsregeling, die
de oorlogen der XVIIo eeuw en de macht der Beiersche bisschoppen verlamd of
gekrenkt hadden, werd onder hun vreedzame regeering hersteld. Door zijn geburen
met vrede gelaten, hernam het prinsdom zijn bewustzijn en, meteen, ook zijn aloude
staatkundige inrichting. Dit landje kon, onder het bewind van kleine vorsten, die bij
zijn uitgestrektheid pasten, eindelijk leven naar zijn zin. De vrede liet het toe, in 1724
die zelfstandigheid en die zelfregcering te verwerven, welke het, in 1688, gemeend
had van de regeering van Jan-Lodewijk van Elderen te zullen bekomen.
De regeering van het prinsdom, tot aan de Omwenteling van 1789, lijkt veel meer
op een republiek dan op een monarchie(1). Een geestelijke Senaat - het kapittel - stelt
den vorst onder zijn leden aan en legt hem bij zijn troonsbestijging een capitulatie
op, die zijn gezag zorglijk bepaalt. Door

(1) In 1783 zegt de Heer N. Jolivet, secretaris van den Franschen resident te Luik, dat de regeering
van het land ‘aristo-democratisch republikeinsch’ is. Cercle hutois des sciences et des
beauxarts, deel XI [1897], blz. 201. In 1772, zegt Michel Deschamps: Essai sur le pays de
Liége, blz. 11 (Luik, 1867), duidelijker: ‘De Staatsregeling van Luik is republikehisch’.
Verder, blz. 20, vergelijkt hij ze met die van Engeland.
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dezelve is hij verplicht niet alleen de prerogatieven van het kapittel te eerbiedigen,
doch ook te regeeren overeenkomstig den vrede van Fexhe, wil zeggen
overeenkomstig de ‘instemming van het land’, vertolkt door de Statenvergadering.
Terwijl, door de plechtigheid der inhuldiging, in de Nederlanden tusschen den erfvorst
en zijn onderdanen slechts een verdrag tot stand komt, met wederkeerige eeden
bevestigd en door wederzijdsche rechten bepaald, wordt de prins van Luik bij zijn
troonsbestijging aan 's lands Staatsregeling onderworpen. Deze is geenszins een
overeenkomst, waarbij vorst en volk zich aan elkander binden. Evenals in onze
hedendaagsche parlementaire monarchieën, is deze de eerste en opperste wet, en zijn
gezag is slechts wettig, in zooverre hij dezelve eerbiedigt.
Overigens, heeft hij daar ruimschoots voldoening mee. Inderdaad, de invloedrijkste
van de drie standen van het land, de Derde Stand, is sedert 1684 rechtstreeks aan zijn
invloed onderworpen. Want de prins neemt deel aan de aanstelling der magistraten,
die de steden in de Staten vertegenwoordigen, en bepaalt derhalve de samenstelling
van dien Derden Stand. Ja, op hem steunt hij om zich tegen de aanspraken van de
beide andere standen, den adel en vooral het kapittel, te verzetten. Alleen het laatste
is voor hem een lastige tegenstrever. Niet alleen door zijn recht, den bisschop te
kiezen, doch ook door zijn overgrooten rijkdom, die voor het meerendeel in
grondeigendom bestaat en door zijn overmatig prerogatief, in naam van gansch de
geestelijkheid in de Staten te zetelen, geniet het een invloed, die onbegrensd zou
wezen, zoo het in de gunst des volks stond. Gelukkiglijk, doet de uitgestrektheid
zelve zijner voorrechten dezelven onverdraaglijk schijnen voor al de anderen, welke
zich met den bisschop vereenigen in den strijd, dien hij tegen die voorrechten voert.
De adel is niet machtig genoeg om hem doelmatig behulpzaam te wezen. Doch de
Derde Stand stelt al zijn krachten te zijner beschikking. De prins en de gegoede
burgerij, in wier handen de gemeentelijke macht en de vertegenwoordiging van de
steden in de Staten sedert 1684 vereenigd zijn, handelen dan ook in gemeen overleg
tegen het kapittel.
En dientengevolge verwerft de regeering van dat door een

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

342
prelaat bestuurd prinsdom een gansch wereldlijk karakter. Hoewel, sedert
George-Lodewijk van Bergen, al de bisschoppen het priesterschap ontvingen, laten
zij de geestelijke zaken aan hun coadjutors over, om zich schier uitsluitend aan de
zorgen hunner wereldlijke macht te wijden. Het is nog slechts in plechtige
omstandigheden, dat zij, in het koor van Sint-Lambrechts, zelven de mis opdragen.
De prins is eerder vorst dan bisschop; hij bekommert zich meer over de zaken van
den Staat dan over die van de Kerk.
Daar de bisschoppen verplicht waren samen met de Staten en vooral met den
Derden Stand te regeeren, kon geen enkele hunner een grondigen persoonlijken
invloed op het land oefenen. Zij waren eer de bestuurders dan de hoofden van het
prinsdom. Hun Private Raad had nooit de belangrijkheid, welke de Raden en de
‘junta's’ der Brusselsche regeering op hetzelfde tijdstip hadden. Want de
republikeinsche geest der Luiksche Staatsregeling wantrouwt het hoofdgezag en
bekrimpt uitermate dezes rol. 's Lands zelfstandigheid verzet zich onweerstaanbaar
tegen het absolutisme. Doch daardoor zelf verzaakt zij aan de hervormingen, die
elders door de werking van den Staat en de monarchale centralisatie verwezenlijkt
worden.
Dienaangaande is de tegenstelling groot tusschen Luik en Brussel. Hier leidt het
‘licht der eeuw’ de houding der hoofd-regeering en verwekt het haar initiatief op alle
gebied; dáár verwezenlijkt het geenerlei hervorming. De Staten weigeren zich te
bukken onder de tucht en het toezicht van den Staat Zij laten den maatschappelijken
vooruitgang aan het persoonlijk initiatief over; hun begrip van de vrijheid is vooral
negatief en gaat niet verder dan den eerbied voor de belangen en de traditiën der
groep of klasse, die door elk hunner vertegenwoordigd is en welke hen schier
onophoudelijk met elkander in botsing brengt. Die conflicten zijn des te talrijker en
te verschillender, daar de bevoegdheid der Staten niet beperkt is, zooals in de
Nederlanden, tot het toestaan der belasting. De bisschop mag geenerlei belangrijken
maatregel treffen, zonder dat zij dien vooraf goedgekeurd hebben. Hij heeft zoozeer
hun instemming noodig, als de koning van Engeland die van het Parlement hoeft. In
waarheid, verschillen de Staten
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van Luik, samengesteld uit drie standen, die afzonderlijk beraadslagen en waarvan
elk zich door zijn veto kan verzetten tegen de door de beide anderen genomen
beslissingen, evenzeer als die van Brabant, bijvoorbeeld, van een wezenlijke nationale
vergadering. Doch de uitgestrektheid hunner macht de verscheidenheid der te
behandelen vraagstukken, de belangrijkheid verleend aan de deputatie, die hen in de
tusschenpoos van hun belde jaarlijksche zittijden vertegenwoordigt, en hun
medezeggenschap in de aanstelling van de leden der XXII, de aloude rechtbank voor
welke de plichtvergeten ambtenaars des vorsten gedaagd worden, geven hun een
levenskracht, welke die van Brabant ontbreekt. Zoo zij weinig verrichten, toch maken
zij zich druk, en die drukte, die voorshands ijdel schijnt, heeft de verdienste, den
smaak voor de openbare zaken met het bewustzijn der politieke vrijheid bij de natie
te onderhouden. De Luikenaar beschouwt zich niet als een onderdaan, doch als een
burger. De ‘verlichte’ politiek van de Brusselsche regeering walgt hem, omdat ze
hem als onafscheidbaar van het absolutisme voorkomt. Ook zullen zijn nationale
traditiën hem geestdriftig doen toetreden tot het dogma van 's lands souvereiniteit,
welke Amerika en vervolgens Frankrijk rond het einde der eeuw zullen verkondigen.

[I]
Bij den dood van Josef-Clemens van Beieren (12 November 1723), bemoeiden de
groote mogendheden, welke zoo ijverig vóór of tegen zijn aanstelling gewerkt hadden,
zich geenszins met die van zijn opvolger. De vrede heerschte onder haar, en het land
van Luik, dat dientengevolge de strategische belangrijkheid niet meer bezat, welke
zijn ligging tusschen Frankrijk en Duitschland het gaf, was zoo gelukkig haar aandacht
niet op te wekken. Het kapittel, gewis verwonderd over de vrijheid die het gelaten
werd, nam het bestuur van het land waar, tot dat het tot de aanstelling van den nieuwen
bisschop zou overgaan. De keurvorst van Eeulen, Clemens-August van Beieren,
stelde zijn candidatuur, overeenkomstig de eeuwen-

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

344
oude traditie die het prinsdom aan zijn huis hechtte. Doch nooit had het kapittel
Beiersche bisschoppen benoemd, dan onder drang. Nu was het vrij en zou het zulks
laten blijken. Clemens-August werd afgewezen. Twee andere gegadigden, evenals
hij vreemdelingen en aan al te machtige huizen verwantschapt, de prins van la Tour
d'Auvergne en de kardinaal van Saksen-Zeil, hadden niet meerder geluk. Den 7n
Februari 1724, werd George-Lodewijk van Bergen verkozen.
Wat het kapittel tot die keus aanzette, was voorzeker de hoop, onder de regeering
van George-Lodewijk, het gezag en den invloed te zullen terugkrijgen, welke de
laatste prins het van uit de hoogte ontnomen had. De nieuwe vorst, een in de Kerk
getreden oudofficier, was zoo godvruchtig, dat hij niet de minste eerzucht bezat.
Bovendien was hij de laatste vertegenwoordiger van een oud adellijk geslacht, dat
met hem zou uitsterven; dat gaf het kapittel allen waarborg tegen den verderfelijken
invloed, welken familiebelangen op zijn houding zouden kunnen uitoefenen. De keus
van het kapittel werd door het volk gunstig onthaald. Het was verheugd, eindelijk
een nationalen prins te hebben, die in de ‘cité’ zou verblijven, slechts door Luikenaars
zou omringd zijn, tot wien het te allen tijde toegang zou hebben en die zonder
bijbedoeling 's lands grondwet zou erkennen.
Kleine natiën stellen, over 't algemeen, alleen belang in haar binnenlandsche
politiek. Zij stellen haar hoogmoed niet in den geest van verovering en heerschappij,
doch in den burgergeest; daardoor verdragen zij lichter wederwaardigheden, welke
groote Staten als onduldbare vernederingen zouden beschouwen. Zij voelen
onwillekeurig, dat schennis van het recht maar een schande voor den schender is.
De haar toegebrachte beleedigingen verheffen haar in haar eigen aanzien, en verre
van hun vorsten aansprakelijk te stellen voor het haar aangedane onrecht, eerbiedigen
zij dezelven des te meer. De zaak van Herstal, door welke Frederik II, toen hij den
troon bestegen had, in Europa's aanschijn, Pruisen's macht en eerzucht wilde
bevestigen, onteerde hem alléén; zij liet de populariteit van George-Lodewijk van
Bergen ongerept, ja vernoogde die(1).

(1) Voor zijn populariteit, zie Pöllnitz: Lettres, deel III, blz. 164.
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Herstal was in 1655 het land van Luik door Spanje afgestaan geworden, tot vergelding
voor Mariembourg. Het huis van Nassau eischte die bezitting op en had tegen den
afstand protest aangeteekend. Zijn aanspraken waren bij erfenis overgegaan op
Frederik-Willem, koning van Pruisen; deze had in 1732 van de inwoners een eed
van getrouwheid geëischt, dien de bisschop als nietig beschouwd had. De zaak bleef
onopgelost tot de troonsbestijging van Frederik II (31 Mei 1740). Doch drie maanden
later, den 4n September, stuurde de nieuwe koning een beleedigende en spottende
aanmaning en, zonder het antwoord af te wachten, liet hij den 11n zijn troepen Maaseik
binnenrukken. Met dit onbeschaamd en onridderlijk wapenfeit, begon hij zijn loopbaan
als staatsman en krijgsman. De uitslag van het conflict was niet twijfelachtig. Daar
de keizer het beroep van den bisschop niet dorst aanvaarden, moest deze wel de wet
van den sterkste ondergaan. Den 20n October stemde de koning er in toe, zijn rechten
op Herstal af te staan, mits 240.000 gulden, en bovendien 60.000 gulden, om hem
schadeloos te stellen voor de krijgsuitgaven, door Pruisen, van 1688 tot 1695,
bekostigd in het aartsbisdom Keulen!(1)
Die rooverij, door den keizer gedoogd ten bate van den lateren veroveraar van
Silezië, bewees den Luikenaars, dat zij nooit eenig voordeel zouden halen uit hun
terugkeer tot het Heilige Roomsche Rijk. Doch Herstal bleef hun behouden, en dat
was hun voldoende. Zij zochten in het buitenland noch bondgenooten noch
beschermers. Zij hadden des te meer vrede met de zwakheid van hun vorst, daar zij
daarvan langzamerhand beter de voordeelen konden waardeeren.
Die zwakheid was gewild door het kapittel, dat, onder een machteloozen prins, in
zijn plaats had meenen te regeeren; doch zij leidde tot een gansch verschillenden
uitslag. Om aan de voogdij zijner kiezers te ontsnappen, keerde de bisschop zich tot
den adel en tot de burgerij. Deze vroegen niets beters dan hem bij te staan, want zij
hadden er zooveel belang bij als hij zelf, te weerstaan aan de buitensporige aanspraken
van een korps dat, bij de afwezigheid van den prins, verstond in

(1) Omtrent die zaak, zie Gachard: Le prince-évêque de Liége et Frédéric le Grand, in Etudes
el notices, deel II, blz. 88 en volg.
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zijn naam te regeeren, het recht vergde, de afkondiging der pauselijke en keizerlijke
edicten aan zijn goedkeuring te onderwerpen, den Privaten Raad en de Rekenkamer
onder zijn toezicht wilde stellen, en ten slotte de inbreuken van den officiaal op de
rechtsmacht der schepenen ondersteunde(1).
Er dient opgemerkt, dat de godsdienstquaestie gansch vreemd aan dit conflict is.
Het Jansenisme schijnt daarin geenerlei rol gespeeld te hebben. Nergens vindt men,
dat de strengheid des vorsten jegens dezes aanhangers de houding van het kapittel
eenigermate bepaald heeft. Het streed slechts voor de overheersching en, woedend
over den weerstand van den bisschop, beschuldigde het hem van ‘naar de willekeurige
souvereiniteit te staan’(2). Om aan het juk te ontsnappen, dat het hem wilde opleggen,
maakte George-Lodewijk van Bergen eenvoudig gemeene zaak met het land. De
openbare meening, waarop hij beroep deed in een memorie welke hij liet drukken
en rondstrooien, verklaarde zich voor hem. Onder zijn heerschappij werd het
regeeringsstelsel bewerkt, dat tot het einde der eeuw zou blijven bestaan, en dat het
gezag tusschen den vorst en de Staten verdeelde. Doch die verdeeling kwam vooral
den Derden Stand ten goede. Niet alleen bezat hij meer vertegenwoordigers dan de
beide andere onder de bestendige afgevaardigden der Staten en in den raad der XXII,
doch de opbeuring der Luiksche nijverheid vermeerderde zijn hulpmiddelen en
derhalve ook zijn maatschappelijken en staatkundigen invloed.
George-Lodewijk van Bergen overleed den 6n December 1743, heel zijn have aan
de armen der ‘cité’ achterlatend. Nu lieten de staatkundige omstandigheden het
kapittel niet meer toe, vrijelijk tot de verkiezing van zijn opvolger over te gaan. De
Oostenrijksche successie-oorlog verstoorde Europa,

(1) Dit conflict, dat tot het einde der XVIIIe eenw voortduurde, was voor de burgerij hoogst
belangrijk. Het gebeurde, inderdaad, dat door hun schuldeischers bedreigde kooplieden
‘koraliteitsambten’ kochten, wil zeggen zich lieten opnemen als helpers bij een der talrijke
kapittels der stad, waardoor zij, als ‘geestelijken’, uitsluitend onder de rechtsmacht van den
officiaal stonden en aldus aan de wereldlijke rechtsmacht ontsnapten. Zie St. Bormans:
Ordonnances de la principauté de Liegé, 3e reeks, deel II, blz. 47.
(2) J. Daris: Histoire du diocèse et de la principauité de Liége (1724-1852), deel I, blz. 125.
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en het belang van Maria-Theresia's vijanden noopte er hen toe, haar op de
Nederlandsche grens te ontrusten en derhalve een hunner aanhangers tot bisschop
van Luik te doen benoemen. Frankrijk en Beieren traden terstond op ten voordeele
van Jan-Theodoor van Beieren, broeder van keizer Karel VII en van den
keurvorst-aartsbisschop van Keulen. Goud en ander lokaas, waarover de agent van
Maria-Theresia ‘welvoegelijkshalve’ niet wilde uitweiden(1), vermochten den
wederstand der kanunniken te overwinnen, zoodat het prinsdom opnieuw onder de
Beiersche dynastie viel. Jan-Theodoor werd den 13n Januari 1744 verkozen. Door
den dood van Karel VII (20 Januari 1745) en de verzoening van Beieren met
Oostenrijk, ontsnapte hij aan de verplichting van een tusschenkomst in den strijd,
die tot zijn verkiezing aanleiding had gegeven. Het land had wel eenigszins te lijden
van de opeischingen en de plunderingen van het leger van den maarschalk van Saksen,
gedurende zijn krijgsverrichtingen rondom Maastricht, doch ook daarbij bleef het.
De bisschop, die, behalve over de diocese Luik, ook over die van Freisingen en
van Halberstadt regeerde, verbleef overigens slechts bij tusschenpoozen aan den
Maasoever en liet zijn Privaten Raad in overleg met de Staten besturen. Vruchteloos
wilde het kapittel zijn veelvuldige afwezigheid ten nutte maken om zijn aanspraak
op de verdeeling van het souverein gezag te verwezenlijken. Een vermaning, welke
het zich veroorloofde in 1747 den prins te sturen, werd door dezen afgewezen, ‘als
zijnde een openlijke en onduldbare aanslag op zijn gezag en op zijn regalia’, en
beschouwd als ‘nietig, onbetamelijk, stoutmoedig, schendend en strevend naar de
omverwerping der goede orde, der politieke regeering en der gehoorzaamheid’(2).
Jan-Theodoor was de laatste prins die door de vreemde politiek opgelegd werd.
Ongetwijfeld bleven Frankrijk en Oostenrijk belangstellen in de latere
bisschopsverldezingen, doch sedert het verbond, dat zij in 1756 gesloten hadden,
stonden

(1) H. Schlitter: Aus der Zeit Maria-Theresias. Tagebuch des Fürsten Johann Jozef
Khevenhilller-Metsch, deel I, blz. 299 (Weenen, 1907).
(2) Daris: loc. cit., blz. 190, 191.
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zij niet meer rechtstreeks tegenover elkander, en de algemeene politiek verstrekte
hun geenerlei reden om elkander den overwegenden invloed in het bisdom te
betwisten; derhalve kon het kapittel voortaan vrijelijk van zijn verkiezingsrecht
gebruik maken.
De tusschenkomst van Lodewijk XV en van Maria-Theresia, bij den dood van
Jan-Theodoor, den 27n Januari 1763, kon de meerderheid der kanunniken niet doen
besluiten, hun stem te geven aan Clemens van Saksen, zoon van Frederik-August,
koning van Polen. De ‘patriotten’ waren vast besloten, slechts een te Luik wonenden
bisschop te kiezen, die niet doorluchtig of machtig genoeg was om tegenover hen
een hoogen toon aan te slaan en als meester te gebieden. Na beraadslagingen, die
zoo onstuimig waren, dat de wacht moest geroepen worden om de kiezers te beletten
elkander met kandelaars de hersens in te slaan(1), kregen zij de overhand. Karel van
Oultremont werd op 20 April 1763, met 31 stemmen tegen 19, tot bisschop verkozen.
De capitulatie, die hij zwoer, gaf het kapittel al de prerogatieven terug, die het
onder de beide voorgaande regeeringen verloren had. Doch dit was voor hetzelve
slechts een schijnbare voldoening, zonder verdere gevolgen. De vijandschap van den
adel en van den Derden Stand liet het niet toe, een invloed te herwinnen, die beide
aan zijn willekeur had onderworpen. Overigens werd de stelling van het kapittel niet
alleen door die vijandschap aan 't wankelen gebracht; dit geschiedde meer nog door
de nieuwe denkbeelden die langzamerhand in het land ingang vonden en die er, met
het ‘licht der eeuw’, ook zijn alter ego het ‘anti-clericalisme’ invoerden. De regeering
bleef dus onder Karel van Oultremont wat zij vóór hem geweest was. De bisschop
en zijn Private Raad eenerzijds, de Staten anderzijds, bleven derhalve in gemeen,
overleg besturen. Het overwicht van den Derden Stand in de Staten maakte zelfs
nieuwe vorderingen, door de vermindering van het aantal vertegenwoordigers van
den adel.

(1) Ph. Cobenzl: Memoiren, blz. 84. Omtrent de verkiezing, cf. Lettre à un ami ou Précis de
l'élection et des contestations suscitées en cour de Rome contre Mgr. Charles-Nicolas
Alexandre, comte d'Oultremont (Luik, 1764).
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De verplichting, voortaan zestien adellijke voorvaderen te bewijzen om afgevaardigde
van den ridderstand te kunnen zijn, verminderde dezes vertegenwoordiging tot een
kliek van enkele familiën, die geen wezenlijk belangrijke politieke wer king meer
konden oefenen(1).
Gedurende de regeering van Karel van Oultremont verergerden de betrekkingen
van het land van Luik met de Nederlanden gedurig. Geschillen aangaande
douanerechten en betwiste grondgebieden waren overigens ten nadeele der Luikenaars
uitgeloopen(2). De wensch, aan dien toestand verbetering te brengen, was wellicht
niet vreemd geweest aan de verkiezing van den nieuwen bisschop, Frans-Karel van
Velbruck (16 Januari 1772), waarmede Oostenrijk en Frankrijk genoegen namen.
Velbruck slaagde er inderdaad in, met de Brusselsche regeering voordeelige verdragen
te sluiten, die de vijandschap verzachtten, waaronder de nijverheid erg te lijden had.
Doch wat aan Velbruck's regeering haar eigenaardig karakter geeft, is dat met hem
de ‘verlichte politiek’ het bisschoppelijk paleis binnendringt. Gansch verschillend
van zijn voorgangers, welke de vorderingen der nieuwe philosophie ontrustten,
beroept hij zich luide op dezer grondbeginselen. Die Westfaalsche edelman is, in de
Duitsche hoogescholen en aan het Weensche hof, waar hij schildknaap was, de
leerstellingen der Aufklärung toegetreden. Hij is een soort van gemijterden Cobenzl,
een prelaat naar de denkbeelden der eeuw, een hervormer, een vijand van de door
de ‘rede’ verworpen vooroordeelen. Had hij naar zijn zin mogen handelen, dan had
hij ongetwijfeld het prinsdom bestuurd naar het programma van dat verlicht
absolutisme, dat de Brusselsche regeering leidde. Daar hij te Luik de Staatsregeling
des lands moest eerbiedigen, stelde hij zich aan als de verdediger van de rechten
zijns volks tegen de geprivilegieerden, als voorstander van de gelijkheid van allen
vóór de belasting. Die houding, welke dadelijk het

(1) De Villenfagne: Recherches historiques sur l'ordre équestre de la principauté de Liége, blz.
43 en volg. (Luik, 1792).
(2) De Nény: Mémoires historiques et politiques sur les Pays-Bas Autrichiens, deel II, blz. 52
en volg. (3e uitg., Brussel, 1785).
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beroep van het kapittel en van den adel bij het Kamergerecht te Wetzlar verwekte,
verschafte hem daarentegen de geestdriftige toetreding van den Derden Stand en
vooral van de in de ‘cité’ reeds talrijke groep letterkundigen en schrijvers, die streden
tegen de misbruiken van het verleden en voor het nieuw dogma der nationale
souvereiniteit. De ‘Société d'Emulation’, in 1779 onder de bescherming van den
bisschop gesticht, verhoogde nog het aanzien, dat hij om zijn liefdadigheid, zijn
deugdzaamheid en zijn philosophie genoot. Al de strekkingen, welke eenige jaren
later naar de Luiksche Omwenteling zullen leiden, verkondigen eenparig zijn lof.
Bassenge en Henkart, die toen jong waren, bezongen hem, met meer vuur dan talent,
tot smaad voor de dwingelanden, als een beschermer van de vrijheid, van de gelijkheid
en van de rechten van den mensch.

II
Welk ook het verschil zij tusschen het land van Luik en de Nederlanden in staatkundig
opzicht, is de tegenstelling nog grooter in zake inrichting en ontwikkeling der
nationale huishoudkunde. Wij zagen, dat de voornaamste rijkdom van België
hoofdzakelijk in zijn landbouw bestaat, terwijl het prinsdom slechts in Haspengouw
vruchtbare akkers bezit. Het grootste gedeelte van zijn grondgebied wordt ingenomen
door de dorre zandstreken der Kempen in het noorden, door de bosschen en
heidevelden van de Ardenne en van Entre-Sambre-et-Meuse in het zuiden en in het
oosten. Geenerlei vooruitgang is in den akkerbouw te bespeuren. De adel en vooral
de geestelijkheid, die schier uitsluitend het land van Haspengouw bezitten, blijven
tot het einde der eeuw getrouw aan het stelsel van grootboerderij en braakligging(1).
Op den rechter Maasoever, blijft de gesteldheid der dorpen onveranderd, met den
alouden slenter van den driejaarlijkschen wisselbouw, met de zwarigheden

(1) Thomassin: Mémoire statistique sur le département de l'Ourthe, blz. 350.
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van de niet-afgesloten akkers, met het weiderecht en met de oneindige onbebouwde
‘gemeentegronden’.
Die stilstand in den landbouw doet des te beter de aanhoudende vorderingen der
nijverheid uitschijnen. Want al de wilskracht van het land is naar dezelve gericht;
zijn voorspoed heeft het haar te danken; zij geeft het zijn eigen uitzicht, alsmede de
plaats, welke het in de economische geschiedenis van het tijdperk inneemt. Vergeleken
met die der naburige, gewesten, biedt zij een eigenaardig, hoogst belangwekkend
karakter. Schier overal, in de XVIIIe eeuw, heeft de nijverheid zich ontwikkeld onder
de bescherming van den Staat. De openbare machten omringen ze met een immer
waakzame zorg, overladen haar met gunsten en voorrechten, verschaffen haar
afzetgebieden, behouden haar, met al het noodige protectionisme, uitsluitend de
binnenlandsche markt voor. Vergeefs beknibbelen de physiocraten, rond 1760, het
mercantilisme; de regeeringen blijven hetzelve getrouw, en wij zagen hooger, dat
Brussel geen uitzondering op den regel maakte. Nu, in het prinsdom Luik bestaat
die regel niet en wordt hij niet opgevolgd. De vrijheid, die de grondslag zijner
Staatsregeling is, beheerscht ook zijn nijverheidswezen. Het hoofdgezag te Luik,
door de gedurige tusschenkomst der Staten verlamd, is volkomen ontbloot van
werkmiddelen, is gansch onderworpen aan het toezicht der openbare meening; het
staat onder dien invloed en wordt bedreigd door de botsing der belangen, die rondom
hetzelve woelen; derhalve kan het de economische bedrijvigheid niet leiden. Niet
uit grondbeginsel, doch uit onmacht, laat het dezelve zich zelf beredderen, zonder
haar aan eenigerlei dwang te onderwerpen. De regeering is een onbewuste physiocraat,
en Quesnay en Gournay hadden haar voorbeeld tot staving hunner theorieën kunnen
aanhalen.
De zestigste penning, die het hoofdgezag heft op al de koopwaren die over zijn
grens komen, is geenszins een beschermend recht; het is eenvoudig een belasting,
die onbehendig uitgedacht is en evenzeer hatelijk is in de oogen van inlanders als
van vreemdelingen. Hij blijft behouden, omdat de opbrengst daarvan de voornaamste
uitgaven van het prinsdom bekostigt, zoodat de rechtstreeksche belastingen
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onbeduidend zijn(1). De haat tegen de belastingen is, inderdaad, voor de Staten van
Luik als voor die der Nederlanden, het opperste grondbeginsel, en de zelfstandigheid
welke zij bezitten, laat hun toe, het ten volle te blijven aankleven. Noch de adel noch
de geestelijkheid, die geenerlei belang in de nijverheid stellen, zullen ooit de uitgaven
toestaan, welke deze eischt, en hetzelfde mag gezegd van de afgevaardigden van den
Derden Stand, schier allen aangeworven onder de rechtsgeleerden en de renteniers,
die ongevoelig of onverschillig waren voor de klachten van de enkele fabrikanten,
welke naast hen zetelden. Het was niet mogelijk, hen te overtuigen dat de zestigste
penning ongerijmd was. Hun koppigheid, denzelven niettegenstaande alle protest te
houden, vervolgens de bedreigingen der Oostenrijksche regeering brengen, in 1740,
een conflict te weeg tusschen hen en een machtigeren, beter toegerusten tegenstrever,
wiens grondgebied overal de uitloopers van het prinsdom in Luxemburg, Henegouw
en het Naamsche omknelt.
Doch de Staten, ‘die weinig politieken zin hebben, maar heel spitsvondig zijn’(2),
stellen er een eer in, niet toe te geven; zij willen niet erkennen, dat hun klaarblijkelijk
belang eischt, een verstandhouding met België te bewerken en tot dezes
doorvoerstelsel toe te treden. De Vereenigde Provinciën, die zij in de hand werken,
moedigen hen in hun weerstand aan. Vergeefs vaardigt het tot het uiterste gedreven
hof van Brussel tegen hen verzwaarde tarieven uit; vergeefs betwist het hun het
grondgebied van Saint-Hubert en belet het hen aldus hun ontwerp te verwezenlijken,
een weg te leggen die tot in Frankrijk uitsluitend over Luiksch grondgebied zou
loopen; vergeefs bevordert het uit gansch

(1) Omtrent de misbruiken van den 60n penning, zie Neny: Mémoires historiques et politiques,
deel II, blz. 79; Bormans: Ordonnances, deel II, blz. 260. Josef II heette hem ‘de afschuwelijke
60e penning’. Fairon: La chaussée de Liége à Aix-la-Chapelle, blz. 126.
(2) E. Fairon: loc. cit., blz. 118. Cf. het oordeel van Kaunitz over die ‘hinderlijke buren’, dewelke
men, ‘tarief tegen tarief stellend, de schade moet doen vergoeden, welke zij onzen handel
berokkenen’. Bullet. de la Comm. Roy. d'hist., 3e reeks, deel X [1869], blz. 391. Add. H.
Lonchay: La principauté de Liége, la France et les Pays-Bas au XVIIe et au XVIIIe siècles,
blz. 155.
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zijn macht de Limburgsche draperie ten nadeele van die van Verviers, en belemmert
het de ontwikkeling der nagelmakerij in Entre-Sambre-et-Meuse, - slechts in 1780
zien zij het verkeerde hunner handelwijs in en geven zij een tegennatuurlijken strijd
op, waarvan zij de eerste slachtoffers zijn.
Vrekkig als zij zijn, verordenen zij slechts nu en dan, na eindelooze besprekingen,
de dringendste openbare werken. Zoo zij er, in 1739, in toestemden een weg naar
's-Hertogenbosch aan te leggen, getroosten zij zich eerst in 1767, Verviers en Spa
met de hoofdstad te verbinden door middel van een straatweg, dien zij,
zuinigheidshalve, doch meer nog uit koppigheid, om aan de Oostenrijksche regeering
de toelating niet te hoeven te vragen om het Limburgsch grondgebied te benuttigen,
noodeloos een zonderlingen loop geven over een oneffen terrein(1). De Private Raad,
die de beperkte macht in handen heeft welke de grondwet aan het hoofdgezag laat,
is beter gestemd. Bij hem ontwaart men eenigszins neigingen naar ‘Colbertisme’,
die te voorschijn treden in het geven van vergunningen aan fabrieken van tapijtwerk
en van gedrukte katoenen stoffen, welke overigens slabbakken, daar zij onvoldoend
beschermd zijn(2). Dat is, om zoo te zeggen, heel de economische politiek van het
land; het bezit noch Kamer van Koophandel, noch handelsonderwijs, noch opzichters
van fabrieken, noch statistiek. Slechts rond het einde der eeuw worden eenige oprecht
nuttige maatregelen getroffen: de sluiting, op 24 Mei 1772, van een handelsverdrag
met Frankrijk, en in 1780, de schikking met de Nederlanden omtrent den straatweg
van Aken op Leuven.
Het privaat initiatief werd dus aan zich zelf overgelaten en het kweet zich
wonderwel van zijn taak. Onder zijn beleid heeft de Luiksche nijverheid een
ongemeene ontwikkeling bereikt, verre boven die der Nederlanden. Want verscheidene

(1) E. Fairon: La chaussée de Liége à Aix-la-Chapelle.
(2) A. Hansay: Contribution à l'histoire de la politique mercantile au XVIIe siècle en France et
dans le pays de Liége, in Mélanges Paul Fredericq, blz. 338 en volg.
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gunstige omstandigheden vergoedden de werkeloosheid der openbare machten.
Vooreerst is de kost van het arbeidsloon buitengewoon matig(1). De schier volslagen
vrijstelling van belasting en de toevloed naar de steden van de landelijke bevolking,
welke de onvoldoend ontwikkelde landbouw slechts gedeeltelijk kan benuttigen,
houden de loonen zeer laag. Daarbij komt nog, dat de ambachten, welke sedert de
hervorming van 1684 alle kracht verloren hebben, niet meer bij machte zijn de
kapitalistische ondernemers te weerstaan. Ten slotte en vooral, zijn de Luiksche
nijverheidstakken, door een eeuwenoude beoefening bij het volk ingeworteld of
worden zij door de hulpmiddelen van 's lands bodem bevorderd; zij kan dus de
mededinging gemakkelijk weerstaan. Het bewerken van het ijzer en het smeden van
wapens worden in de ‘cité’ en in het omliggende beoefend; het water der Vesdre is
wonderwel geschikt tot het verzachten en ontvetten van wol, terwijl haar snelle
stroom de mechanieken der werkplaatsen in beweging biengt, en boven dat alles
levert de steenkool, die langsheen de Maas en in het westen van het land van Herve
in overvloed gevonden wordt, een voortreffelijke, goedkoope brandstof aan smeden,
wapenmakers, spijkermakers en ververs.
Heel de nijverheidsbeweging strekt zich dan ook uit in de Waalsche
kolenmijnstreek, rondom Luik en Verviers en verder, in het land van Thuin en van
Châtelet. De Vlaamsche vlakte, in het Noorden, die vroeger door de middeleeuwsche
draperie zeer bedrijvig was, ligt daarbuiten, en is de maatschappelijke en
verstandelijke vervormingen niet deelachtig, welke zij verwekt.
De Luiksche nijverheid is in de XVIIIe eeuw reeds zoo machtig, dat zij aan de
steden, waar zij beoefend wordt, een gansch ander uitzicht geeft. Onder haar aandrang,
moet de zoo duidelijke tegenstelling, welke de economische inrichting der
middeleeuwen tusschen de landelijke bevolkingen en de burgerijen gevestigd had,
geheel verdwijnen. De verdooving van den ouden gemeentegeest, bevestigd door de
duurzaam-

(1) Het is goedkooper dan in de Nederlanden, waar het nochtans betrekkelijk zeer matig is. Zie
Huisman: La Compagnie d'Ostende, blz. 299
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heid van het reglement van 1684, is eigenlijk slechts een gevolg van de verdringing
van de bevoorrechte stedelijke kleinnijverheid door de vrije en kapitalistische
onderneming. Het verval der ambachten, welke de ‘forenzen’ den vrijen toegang tot
de stad ontzegden, stelt dezelve nu voor hen open. En zij stroomen er voortaan
onophoudend heen. De ‘bijvang’, die zich rondom de gemeentelijke omheining
uitstrekt, verandert in arbeidersvoorsteden en verliest zijn aloud landelijk uitzicht.
Langsheen al de straatwegen, die naar de stad leiden, verrijzen huizen en fabrieken.
De stad is geen gerechtelijk en economisch vrijdom meer, welke door de gording
zijner vesten omsloten is en waaromheen niets bestaat; zij wordt een brandpunt van
bedrijvigheid, die naar den buiten uitstraalt en dezen meer en meer in bezit neemt.
Haar inwoners leven niet meer, zooals in de middeleeuwen, onder een bijzonder
recht: de voorrechten der poorters versmelten in het gemeen recht. Tusschen boer
en stedeling heerscht geen ander verschil meer dan dat, welk voortspruit uit het
verschil hunner bezigheden, hunner gewoonten, hunner belangen. Overal waar de
nijverheid binnendringt, verbreekt zij de schotten, welke het verleden tusschen de
menschen verheven had.
Doch zoo zij geen rekening meer houdt met de oude gerechtelijke verschillen,
verscherpt zij anderzijds de maatschappelijke verschillen. In dezelfde mate, dat zij
de tegenstelling tusschen boeren en burgers verzacht, vergroot zij die tusschen armen
en rijken, tusschen proletariërs en kapitalisten. De gelijkheid, welke zij bevordert,
is slechts de gelijkheid van burgerrechten, en de verwachtingen, welke zij deed
ontstaan, streven slechts naar de verovering der politieke gelijkheid.
Sedert het reglement van 1684, waarin oppervlakkige beoordeelingen slechts een
werk van dwingelandij en van reactie zien, vervormt Luik zich langzamerhand tot
een moderne stad, tot een groote agglomeratie, waarin de verblijfplaats, intra muros
of in de voorsteden, geen gevoelig onderscheid meer vestigt. In 1790 heeft Luik een
talrijker bevolking dan de grootste steden van België, Brussel niet uitgezonderd; het
heeft, inderdaad, 83.224 inwoners, waar-
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van 32.964 binnen de oude middeleeuwsche omheining gevestigd zijn, terwijl er
50.260 in de voorsteden en in de buitenwijken wonen(1). Geen enkele Belgische stad
biedt dat uitzicht van fabrieksstad, dat iedereen treft die Luik bezoekt. In 1738 spreekt
de baron van Pöllnitz met een aristocratische minachting over de onzindelijkheid
zijner straten en over den stinkenden kolenrook, die aan den Londenschen mist doet
denken(2). Een halve eeuw later luistert de democraat Förster met genoegen naar het
aanhoudend gerucht, dat hij er hoort en vindt het prettig er gedurig aangestooten te
worden door ‘mijnwerkers, wapensmeden en spiegelmakers, die onbeleefd en
ongemanierd zijn’, doch die hij om hun levendigheid en bedrijvigheid welwillend
bewondert(3).
Verviers, dat minder bevolkt is, biedt door zijn nieuwheid een nog treffender
schouwspel. Want hier was de aandrang zoo plotseling, dat hij, met den eersten stoot,
al de banden van de overlevering en al de sporen van het verleden verbrak. Eerst in
1651 als stad opgericht, kende Verviers nooit privileges of ambachten. Van den
beginne af, ontwikkelde het zich in de vrijheid van den arbeid en van de mededinging.
Ter uitzondering van de halflandelijke kerk op het ‘Oude Kerkhof’, doet niets er aan
het verleden gedenken. Het bezit geen omheining; het legt vrijelijk langsheen de
Vesdre en de fabriekvaart, zijn lange onregelmatige straten aan, waar de nieuwe
heerenhuizen zijner fabrikanten(4) en de met kleine vensters voorziene gevels zijner
werkplaatsen met elkander wanordelijk afwisselen, terwijl die hier en daar gescheiden
zijn door smalle steegjes waar, in groote huizen zonder lucht of licht, de wevers, de
vollers en de scheerders wonen.
Het modern karakter van de vlucht, welke de nijverheid in het land van Luik neemt,
komt verder uit door de groote rol welke de steenkool er speelt. Vergeleken met wat
zij ten huidigen dage is, schijnt haar opbrengst ongetwijfeld arm-

(1) Thomassin: Mémoire statistique sur le département de l'Ourthe, blz. 195; J. Servais: La
population de Liége autrefois, in Wallonia, 1908, blz. 69 en volg.
(2) Lettres, deel III, blz. 164.
(3) Voyage philosophique, deel I, blz. 276.
(4) Thomassin: Mémoire statistique sur le département de l'Ourthe, blz. 142.
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zalig en haar gebruik uiterst gering. Dit belet niet, dat een en ander, op het standpunt
der XVIIIe eeuw beschouwd, ongetwijfeld op het vasteland ongeëvenaard waren.
Het ophalen van kolen, dat in de middeleeuwen tot de onmiddellijke omstreken van
Luik beperkt was, verspreidde zich reeds in de XVIe eeuw tot de zuidelijke grens
van het land van Herve en langsheen de Maasvallei. Rond 1800 telt men, in het
grondgebied begrepen tusschen Cheratte ten noorden, Seraing ten westen, Chênée
ten zuiden en Xhendelesse ten oosten, niet minder dan drie en veertig gemeenten,
die kolenmijnen bezitten. Men raamt het aantal derzelven op 140, waar ongeveer
7000 arbeiders werkzaam zijn(1). Het spreekt van zelf, dat de meeste dier mijnen van
ondergeschikt belang zijn. Heel haar toerusting bestaat veelal uit een door twee man
bedienden haspel tot het ophijschen der kolenmanden, een tegen de wanden van de
schacht geplaatste ladder, een door een haard gevoede luchtpijp. Inderdaad, de
‘parçonniers’, die de vergunning bekwamen, kunnen geen zwaarder kosten dragen.
Doch de geringheid hunner hulpmiddelen wordt vergoed door de volmaaktheid der
techniek. De ervaring, die sedert de XIIIe eeuw van vader tot zoon overgedragen
werd, verbeterde gedurig den zoo veelzijdigen mijnarbeid. Onze hedendaagsche
ingenieurs bewonderen de wijsheid van de reglementen, uitgevaardigd door de
‘gezworenen der kolenmijnen’, voorvaders van het mijnwezen, bij wie de praktijk
de wetenschap vergoedde. Thans bewijzen de onder hun toezicht gestoken kanalen
tot het wegloopen van het ondergrondsche water nog nuttige diensten, en hun al te
weinig bestudeerde besluiten tellen onder de merkwaardigste voortbrengselen van
het nijverheidswezen. De vakkundigen zeggen, dat het Luiksche stelsel van
‘loodrechte vergunningen’ verreweg de voorkeur verdient boven dat der in Henegouw
gebruikte ‘laagsgewijs verleende vergunningen’(2).
Het is buiten twijfel dat, zoo de steenkoolnijverheid van het land van Luik over
grooter kapitalen beschikt had, zij zooveel vorderingen had gemaakt als die welke,
van ongeveer

(1) Thomassin: op. cit., blz. 416.
(2) Arnould: Mémoire historique et descriptif du bassin houiller du couchant de Mons, blz. 29.
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1750 af, in Engeland verwezenlijkt werden. Ongelukkiglijk liet de kortzichtigheid
der grondbezitters zich, hier meer nog dan in de Nederlanden, jammerlijk gevoelen.
De voornaamste hunner, het kapittel, stelt niet het minst belang in de nijverheid, en
de adel telt weinig familiën, die schatrijk genoeg zijn om haar toekomst op het spel
te durven zetten. En toch, overal waar een aandeelhouder of een stoutmoedig
geldschieter aangetroffen werd, denkt de schranderheid der uitvinders nieuwe
werkwijzen uit. Reeds in de XVIIe eeuw zijn de hydraulische toestellen tot het ophalen
of drooghouden zóó verbeterd, dat Lodewijk XIV een Luikenaar, Renkin Sualem,
belast met het maken van de bekende machines tot het voeden van de vijvers van
Marly. In 1693, 1696, 1747, 1754, 1761, worden patenten verleend aan fabrikanten
van werktuigen tot het ophalen der steenkool of tot het afleiden des waters(1). Bij
gebrek aan beken of rivieren, wordt dierlijke trekkracht als drijfkracht gebezigd, en
worden kaapstanders gebruikt, die door 32 tot 40 paarden bewogen worden(2). In
1775 vindt Hubert Sarton een stelsel van schuifladders uit tot het bovenbrengen der
mijnwerkers(3). Vuurpompen worden gebruikt sedert ongeveer het jaar 1725. Hoe
meer zij gebezigd worden, hoe meer zich de belangrijkheid der groote ondernemingen
bevestigt. Op het einde der eeuw benuttigen verscheidenen derzelven niet minder
dan 600 arbeiders, waarvan 400 in de mijn en 200 boven den grond werken(4).
Nagenoeg het derde van de opgehaalde steenkolen wordt naar Holland uitgevoerd(5);
het overige wordt in het land verbruikt. Ongelukkiglijk is het middel nog niet
gevonden, om hout door steenkolen te vervangen in de ijzergieterij. Doch het
vraagstuk houdt de gemoederen ten zeerste bezig.

(1) A. Hansay: loc. cit.
(2) Thomassin: Mémoire statistique, blz. 417. G. Jars: Voyages métallurgiques, blz. 186 (1764),
zegt, dat de vuurmachines sedert veertig jaar te Luik bekend zijn. Add. Arnonld: Mémoire,
blz. 103.
(3) F. Hénaux: La houillerie du pays de Liége, blz. 67 (Luik, 1861).
(4) Thomassin: op. cit., blz. 414.
(5) Ibid., blz. 417.
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‘Mocht ik maar zien, schrijft de ridder van Heusy in 1768, dat men er in slaagde het
erts met kolen te smelten!’(1) En de bisschop van Oultremont laat, rond denzelfden
tijd, het vraagstuk onderzoeken door dokter de Limbourg, en verkrijgt van de Staten,
dat zij de proefnemingen bekostigen. Wat later, in 1782-1783, worden pogingen
aangewend tot het louteren der steenkolen, ‘derwijze dat zij voor ovens en smidsen
kunnen dienen’(2). Een blik in de toekomst...
De steenkool is de voornaamste, doch niet de eenige rijkdom van het prinsdom.
De streek Entre-Sambre-et-Meuse bezit ijzererts van voortreffelijke hoedanigheid.
Ongelukkiglijk, ligt zij ingesloten door Fransche en Oostenrijksche grondgebieden
en heeft zij geen rechtstreeksche verbinding met Luik, zoodat de douanemaatregelen
van de beide aanliggende groote Staten, waartegen de Luiksche regeering niets
vermag, haar verplichten het gietijzer dat zij voortbrengt, in Henegouw en te Valencijn
af te zetten(3). Daarentegen, wordt de aluin, die sedert de XVIe eeuw langsheen de
Maas, van Hoei tot Flémalle-Haute gewonnen wordt, naar Luik gestuurd. Vandaar
bereikt zij de Amsterdamsche markt, waar zij, in de XVIIe eeuw, met de Engelsche
aluin wedijvert. Een eeuw later, zijn bij haar ophaling en haar bereiding, waartoe
steenkool nog niet kan aangewend worden, vijftien maatschappijen en 1199 arbeiders
werkzaam. De vijf zesden der voortbrenging wordt uitgevoerd(4).
Zoo de mijnwerkers van het land van Luik reeds op het einde der middeleeuwen
gunstig bekend stonden, zouden

(1) E. Fairon: La chaussée de Liége ò Aix-la-Chapelle, blz. 103.
(2) Daris: Histoire du diocèse et de la principauté de Liége (1724-1852), deel I, blz. 243; A.
Hansay: Bulletin de l'institut archéologique liégeois, deel XXIX [1900], blz. 16. De Academie
van Brussel hield zich ook met de zaak bezig. In 1788 biedt de abt Needham haar een
verhandeling aan betreffende de middelen om ijzer te smelten en te frisschen met gloeiende
steenkolen. Zie Mémoires de l'Académie impériale, enz. deel V, blz. xx.
(3) A. Hansay: Contribution, etc. in Mélanges Paul Fredericq, blz. 338 en volg.
(4) Savary: Dictionnaire du Commerce, deel I, blz. 640; Thomassin: Mémoire statistique, blz.
419; L. Jeunehomme: Flémalle-Haute, blz. 35 (Brussel, 1908).
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zijn wapenmakers in de moderne tijden nog vermaarder worden. Het vervaardigen
van vuurwapens schijnt de eenige nijverheid te wezen die, vóór de invoering van het
machinewezen, onophoudend verbeterd werd. Het menschelijk vernuft heeft zich
veel meer toegelegd op het uitdenken van moordtuigen dan op het zoeken naar de
vreedzame benoodigdheden voor het dagelijksch leven. Terwijl het weefgetouw tot
Jacquart (1806) eender bleef als in het Romeinsch tijdvak, telt men een onafgebroken
reeks verbeteringen tusschen den armborst der XVe en het bajonetgeweer der XVIIIe
eeuw, zonder zelfs te gewagen van de zoo snelle vervormingen van de pistool en het
jachtgeweer! De wapenmaker is, door zijn beroep, dan ook gedurig in spanning. De
steeds wisselende techniek van zijn ambacht laat hem niet in slenter vervallen. Zij
vergt evenveel behendigheid van zijn geest als van zijn handen. Hij moet bestendig
van werkwijzen veranderen, nieuw gereedschap uitdenken of benuttigen, altijd beter
doen en zich zonder ophouden ontwikkelen, wil hij op de hoogte van het ambacht
blijven. Dat verkaart wellicht die levendigheid van geest, die vlugheid bij de daad,
dien bijzonderen aanleg, die de Luiksche bevolking kenschetsen. Dat verklaart ook,
in de inrichting zelve der wapennijverheid, een noodige en plotselinge breuk met de
middeleeuwsche overleveringen.
De wapenmakerij is al te lenig, al te nieuwheidsgezind, dan dat zij het harde juk
van het gildestelsel verdroeg. Hoogst waarschijnlijk in den schoot van het ambacht
der smeden ontstaan, verlaat zij hetzelve weldra, niet om op haar beurt een ambacht
op te richten, doch om vrijelijk den weg van de specialisatie van den arbeid op te
gaan. Groepen arbeiders, die zich elk op een bijzonder deel van het product toeleggen,
werken voortdarend samen tot dezes algeheele voltooiing. Wapenkooplieden,
kapitalistische ondernemers houden gansch de inrichting in gang. Het ijzer, dat zij
de ‘loopenmakers’ overhandigen, komt bij hen terug als ruwe geweerloopen, die
toevertrouwd worden aan de ‘garneerders’, aan de ‘platineerders’, aan de
‘ineenzetters’, aan de ‘opwerkers’, aan de ‘kolfmakers’, aan de ‘opstellers’, die
eindelijk het tot een afgewerkt, verkoop-
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baar wapen omwerken(1). De vervaardiging geschiedt deels in de stad, deels in de
buitenwijken. Vooral in de Vesdrevallei, te Chênée, te Trooz, langsheen de beken,
die van de hoogten van het land van Herve en van Franchimont afloopen, zijn de
smidsen der ‘loopenmakers’ en der ‘garneerders’ te vinden. De navolgende
verrichtingen, die mee handigheid vergen, worden aan steedsche werklieden
toevertrouwd. Zoo eenigen dezer nog, voor den vorm, bij een of ander ambacht
aangesloten zijn, zijn al de wapenmakers werkelijk loonbedienden. Zij zijn
huisarbeiders, en zoo de ervarensten of de vernuftigsten hunner door hun vaardigheid
zelf tegen het kapitaal beschermd zijn, hebben sommigen tegen uitbuiting geen ander
redmiddel dan staking. Wat de patroons betreft, verscheidene hunner verschijnen,
op het einde der XVIIIe eeuw, als gloote fabrikanten. Onder hen wordt Gossuin
vermeld, die honderden werklieden benuttigt, welke hij later tot geweld zal aanhitsen
ten bate der Omwenteling.
De volmaaktheid der Luiksche nijverheid verstrekte haar, van de XVIIe eeuw af,
een steeds uitgestrekter afzetgebied. De instelling der ‘proefbank’, in 1672 door de
stad ingericht(2), is een waarborg voor de deugdelijkheid harer producten, die om hun
sierlijkheid en hun goedkoopte zeer gezocht worden. Reeds in den aanvang der XVIIIe
eeuw, levert zij geweren en bajonetten voor de troepen van den keurvorst van Beieren,
voor den keizer, voor den koning van Pruisen. Frederik-Willem roept Luiksche
werklieden naar de wapenfabriek, welke hij te Spandau sticht(3). Toen, in 1788, de
wapenfabrikanten van Saint-Etienne de meerderheid van Luik erkennen, schrijven
zij die toe aan de vrijheid, welke de nijverheidsinrichting daar genoot(4).

(1) St. Bormans: Ordonnances, deel I, blz. 292, 296, 297. Cf. Gobert: Les rues de Liége, deel I,
blz. 55; deel II, blz. 275, 545.
(2) St. Bormans: Ordonnances, deel III, blz. 365, A Polain: Recherches historiques sur l'épreuve
des armes à feu au pays de Liége (2e uitg., Luik 1891).
(3) D.-D. Brouwers: Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, deel XXXV (1905).
(4) R. Masson: Un type de réglementation commerciale au XVIIe siècle. Vierteljahrschrift für
Social- und Wirtschaftsgeschichte, deel VII [1909], blz. 291.
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De nagelmakerij, die veel later dan de wapenmakerij ingevoerd werd, heeft harerzijds,
sedert de XVIe eeuw, ook een groote uitbreiding genomen. Zij wordt in twee streken
beoefend: in Entre-Sambre-et-Meuse en rondom Luik. In de eerste kon zij, ingesloten
als zij was door de Oostenrijksche en de Fransche douanen, die haar producten sedert
de XVIIIe eeuw met prohibitieve rechten belasten, geen stand houden, trots de in
haar voordeel uitgevaardigde edicten en de voortreffelijkheid van het gietijzer harer
hoogovens. In de tweede, daarentegen, die in de Hollandsche scheepstimmerwerven
een loonend afzetgebied vond, kon zij zich voortdurend ontwikkelen. Zij verbruikt
schier al het ijzer van Luxemburg. Haar inrichting is, evenals bij de wapenmakerij,
bepaald die, welke door het kapitalisme den huisarbeid opgelegd wordt.
Tusschenpersonen, ‘marchottais’ genaamd, komen omtrent een globalen prijs overeen
met de kooplieden, van wie zij de grondstof ontvangen en zij verdeelen dezelve onder
de werklieden. De toestand van dezen, zoowel van smedersbazen als van gezellen,
schijnt zoo ellendig als die der Vlaamsche lijnwaadwevers. Hun loon wordt niet
alleen verlaagd door de noodzakelijkheid, de kosten voor arbeidsloon zooveel
mogelijk te verminderen om tegen de vreemde mededinging te kunnen strijden, het
wordt nog verlaagd door de mededinging der kooplieden onder elkander. De
onbegrensde nijverheidsvrijheid heeft zulke erge gevolgen, dat reeds vóór het midden
der XVIIIe eeuw, maatregelen hoeven getroffen om die te besnoeien. Verordeningen
maken een einde aan de verplichtende tusschenkomst der ‘marchottais’, verbieden
de benuttiging van vreemde werklieden, alsmede de schreeuwendste misbruiken,
waartoe het loonstelsel aanleiding geeft(1). Nog belangrijker is, in 1743, de poging
om rechtstreeksche betrekkingen en, zoo mogelijk, verstandhouding te brengen
tusschen de groep kapitalisten en de arbeiders, door de eersten in een maatschappij,
en heel de proletariërsmassa in een ‘compagnie’ of ‘ambacht’, voor de stad en de
omliggende dorpen te vereenigen(2). Het schijnt, overigens, dat die

(1) St Bormans: Ordonnances, deel I, blz. 525, 660, 730.
(2) Ibid., deel I, blz. 798.
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pogingen tot niets leidden. De ellende, waarin de huisnagelmakers, in weerwil van
een hardnekkigen arbeid, ten huidigen dage in de Vesdre-vallei nog ploeteren, laat
ons toe te oordeelen, hoe het voor anderhalve eeuw met hun voorouders gesteld was.
Van het Luiksche naar de streek van Verviers overstappend, komen wij in het
gebied eener nijverheid, die, hoe verschillend zij ook weze van de hiervoren
behandelde bedrijven, daarmede echter, door haar maatschappelijke trekken, zeer
nauw verwant is. De onzekere oorsprong der ‘draperie’ van Verviers schijnt op te
klimmen tot de XVe eeuw. Langen tijd belemmerd door den naijver van de
bevoorrechte lakenwevers der hoofdstad, kon zij eerst bloeien, nadat het verval van
het gemeentewezen den invloed der ambachten verlamde en ophield haar vrijheid te
besnoeien. Reeds in het begin der XVIIe eeuw, vergenoegt zij zich niet meer met het
verwerken van de grove schapevachten der Ardenne. Haar kooplieden schaffen zich
Spaansche wol aan in de havens der Vereenigde Provinciën, en trachten met Leiden
te wedijveren in het vervaardigen van fijne lakens. De leerjongens, welke zij daar
tot hun opleiding zenden, leeren er het glanzen der stoffen en brengen die kunst naar
de oevers der Vesdre over(1). In enkele jaren, kunnen de wevers van Verviers met
hun leermeesters wedijveren, tot dusverre dat dezen beschermende maatregelen tegen
die onverwachte mededinging moeten vragen(2). Doch de aangevangen beweging
houdt niet meer stil.

(1) Het saai en de ‘steynen’ of ‘rossetten’, die in 1618 van Luik naar Leiden gezonden worden
om er geglansd te worden, komen klaarblijkelijk van Verviers. N.-W. Posthumus: Bronnen
tot de geschiedenis van de Leidsche Textielnijverheid, deel IV, blz. 91 en volg. ('s Gravenhage,
1914). In 1638 spreekt men van lakens van Verviers, geweven met langs de Vereenigde
Provinciën ingevoerde wol van Segovia (Ibid., blz. 349). In 1636 en 1637, zijn ‘Luiksche’
kinderen, wil zeggen kinderen uit het land van Luik en zekerlijk van Verviers, te Leiden in
de leer (Ibid., blz. 37, 325). Omtrent de betrekkingen van de lakenwevers van Verviers met
Holland, zie nog Delcour van Crimpen: De familie Delcour (1917).
(2) Zie een smeekschrift van de Leidsche lakenwevers, in 1647, vaststellende, dat Verviers,
alsmede Eupen, Borset, Dalem enz., die vroeger slechts ‘grove lakenen’ vervaardigden, nu
fijne lakens weven met Spaansche wol, die zij in Holland koopen en naar de Republiek
sturen, waar zij die laten verven, na hetwelk zij dezelven als Leidsche lakens in den handel
brengen. Posthumus: loc. cit., blz. 462. Het verdient als een blijk van Leiden's invloed, op
de ontwikkeling der lakenweverij van Verviers aangestipt, dat, tot het einde der XVIIIe eeuw,
sommige fabrikanten dier stad loodjes met het woord ‘Leyde’ hingen aan hun voor den
uitvoer bestemde lakens. J.-S. Renier: Histoire de l'industrie drapière au pays de Liége et
particulièrement dans l'arrondissement de Verviers, blz. 38n (Luik, 1881.)
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Zoo, door den verren afstand van de zee en door het gemis aan goede wegen, de wol
aan Verviers zeer duur komt te staan, wordt die zwarigheid door kostbare voordeelen
vergoed: voortreffelijkheid van het kalkhoudend water der Vesdre, overvloed van
brandstof, dank zij de naburige kolenmijnen en vooral goedkoopte van den arbeid.
Het vlek wordt zoo belangrijk, dat het in 1651 tot stad verheven wordt. Zijn bevolking
groeit gedurig aan, en naarmate deze vermeerdert, vergroot ook haar bedrijvigheid
buiten de stad. Heel de omgeving van Verviers wordt een nijverheidsstreek. Aan
weerskanten van de naburige grens tusschen het land van Luik en Limburg, is het
spinnen de voornaamste bezigheid der vrouwen en steeds verder in de velden
weergalmt het geklop der weefgetouwen(1). In de stad wordt niets aangetroffen dan
werkhuizen, volmolens, scheerwinkels, ververijen, magazijnen. Haar jonge burgerij
bestaat slechts uit fabrikanten, die heel hun have in hun ondernemingen steken en
renten noch onroerende goederen bezitten(2). Beneden haar, zwoegt van den vroegen
morgen tot den laten avond een nijverheidsproletariaat, dat geschoold en bedreven
is in de menigvuldige verrichtingen die elkander opvolgen bij het verwerken der wol
en het glanzen der stoffen. Hier herinnert niets aan die ambachten, die in de oude
steden blijven voortleven. Zoo in 1685 vruchteloos beproefd werd, de werklieden in
veertien colleges in te deelen, was zulks eenvoudig een politiemaatregel, waarbij
geenszins de bescherming van de loonarbeiders tegen de werkgevers

(1) Shaw: Essai sur les Pays-Bas Autrichiens, blz. 61; Renier: op. cit., blz. 284.
(2) Een verzoekschrift van 1658 stelt vast, dat ‘alle burgers lakenmakers zijn en eigendommen
noch inkomsten bezitten om van iets anders te leven dan van die lakenweverij’. M. Huisman
Bull. de l'Institut archéologique liégeois, deel XXIX (1900).
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beoogd werd(1). De oorspronkelijkheid van de nijverheid van Verviers ligt juist in
haar volslagen onafhankelijkheid tegenover het gildestelsel. Zij ontstond en
ontwikkelde zich in de volste vrijheid(2).
Deze geeft haar de noodige kracht tot het overwinnen der hinderpalen, welke de
handelspolitiek van de Brusselsche regeering en de onverstandigheid van de Luiksche
regeering haar in den weg leggen. De eerste bevlijtigde zich, inderdaad, tegen haar,
de Limburgsche lakenweverij te bevorderen(3), en slechts in 1753 ziet de andere af
van de heffing van den zestigsten penning, die èn grondstoffen èn voortbrengselen
treft, en zulken zwaren last uitmaakt, dat tal van fabrikanten naar Hodimont, over
de grens, verhuizen(4). Ontneemt het beschermingsstelsel haar afzetmarkten in
Frankrijk en in de Nederlanden, zoo zoekt en vindt zij er nieuwe in Duitschland. Tot
het einde der XVIIIe eeuw en zelfs later, bezoeken de kooplieden van Verviers de
jaarmarkt van Frankfort. In 1715 vragen zij, dat in hun stad een nieuwsblad uitgegeven
worde, en zij voeren daarbij aan, dat de tijdingen uit den vreemde veel belang voor
hen bieden, daar zij zaken doen in Holland, in Lotharingen, in Westfalen, in
Denemarken, in Brandenburg, in Zwitserland, ja tot in Polen(5).
De afschaffing van den zestigsten penning, vervolgens, van 1756 af, de vrede
welken het land van Luik te midden van de beroering van den Zevenjarigen oorlog
kon genieten, verhoogden nog den voorspoed van de nijverheid. Reeds in 1763

(1) St. Bormans: Ordonnances du Pays de Liége, 3e reeks, deel I, blz. 24.
(2) P. de la Court, in zijn pleit voor de nijverheidsvrijheid: Het welvaren van Leiden, blz. 73
('s-Gravenhage, 1911), haalt, in 1659, Verviers met andere nieuwere centrums van
lakenweverij, als Eupen en Tilburg, tot voorbeeld aan.
(3) Zie hooger, blz. 288.
(4) J.-S. Renier: Histoire de l'industrie drapière, blz. 59, 62, 284. Cf. Gachard: Ordonnances
des Pays-Bas Autrichiens, deel V, blz. II. Omtrent de onlusten, verwekt door den zestigsten
penning, tegen welken de fabrikanten zich in 1722 gewapenderhand verzetten, zie Detrooz:
Histoire du marquisat de Franchimont et particulièrement de la ville de Verviers et de ses
fabriques, deel II, blz. 62 (Luik, 1809).
(5) M. Huisman: Bullet. de l'Institut archéologique liégeois, deel XXIX (1900).
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komen de stoffen van Verviers op de markten van de Levant en wedijveren zij er
met de lakens van Languedoc(1). De verbetering van de vervoermiddelen laat een nog
schitterender toekomst verhopen. De stad, die in 1767 een straatweg naar Luik kreeg,
wordt in 1780 met het Oostenrijksche doorvoerverkeer verbonden(2), wat haar toelaat
de voor haar nijverheid benoodigde wol, die vroeger tegen zeer hooge vrachten uit
de Hollandsche havens kwam, over Oostende te laten zenden. Groote fortuinen
werden er verworven. De huizen der rijke fabrikanten zijn deze ‘eener hoofdstad
waard’(3). De gedurig aangroeiende bevolking bereikt ongeveer 15,000 inwoners(4).
De stijgende vermeerdering der voortbrenging hereenigt van lieverlede de
bestanddeelen derzelve. Aanvankelijk waren de fabrikanten slechts kleine
ondernemers, die jaarlijks eenige tientallen stukken laken vervaardigden. Op den
buiten werkten honderden huiswevers voor rekening van exporteerende kooplieden.
Het glanzen werd verricht in werkplaatsen of, zooals het toen heette, in ‘winkels’
voor vollen, scheren of verven, die, naast den huisarbeid, als de eerste stadie van het
fabriekswezen verschijnen. In den loop der XVIIIe eeuw is het kapitalisme machtig
genoeg om de begonnen evolutie

(1) Ch. Schmidt: Napoléon et les routes balkaniques. Revue de Paris, 15 Nov. 1912.
(2) E. Fairon: La chaussée de Liége à Aix-la-Chapelle, loc. cit. Sedert het midden der XVIIIe
eeuw, nam de Luiksche regeering eenige douanemaatregelen ten voordeele van de nijverheid
van Verviers. Naast de afschaffing van den zestigsten penning, in 1753, dient vermeld de
vrije invoer van Spaansche wol in 1754. Renier: op. cit., blz. 299.
(3) Thomassin: Mémoire statistique, blz. 142.
(4) Reeds in 1657 wordt gesproken over het groot aantal vreemdelingen, die zich te Verviers
komen vestigen (Bormans: Ordonnances, 2e reeks, deel III, blz. 251). Zelfde bevinding in
1663 voor Ensival (Ibid., blz. 298). Volgens in het archief van Verviers geputte inlichtingen,
bedroeg de bevolking daar, in 1794, reeds 13.897 zielen. Doch daar het aantal inwoners in
het begin der Fransche bezetting merkelijk verminderd was, mag met zekerheid gezegd, dat
het rond 1789 boven de 15.000 moest geklommen zijn. Volgens Thomassin (Mémoire
statistique, blz. 471), werden, vóór 1789, jaarlijks ongeveer 23.000 stukken laken van 20
meter lengte vervaardigd. Doch dat cijfer schijnt veel te laag en is in tegenspraak met de
gegevens van denzelfden schrijver (blz. 479), over de opbrengst der getouwen.
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te voltrekken. De koopman wordt fabrikant. Hij brengt al de werktuigen en al de
arbeiders, benoodigd tot de volledige bereiding van het laken, - van het wasschen
der wol tot het ‘opschikken’ der stoffen, - bijeen(1). De moderne fabriek komt te
voorschijn en begint de huisarbeiders naar haar geordende werkplaatsen te trekken
en aan haar reglementen te onderwerpen. In 1789 wordt gesproken van een fabrikant,
die niet minder dan 1000 werklieden benuttigt(2).
Naarmate de invloed des meesters vergroot, wordt hij ook drukkender. De
werklieden, welke de stad steeds talrijker tot zich trekt, zijn, zooals wij zagen, beroofd
van alle inrichting; zij zijn dus verplicht te leven onder een stelsel van persoonlijke
overeenkomsten, die vrij zijn in schijn, doch in werkelijkheid geregeld worden
volgens de belangen van den werkgever. De overvloed aan werkkrachten laat toe,
het loon van een werkdag van 5 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds tot een allergeringst
bedrag te verminderen(3). En dat ellendig loon wordt dan nog besnoeid door tal van
misbruiken, waaronder het schreeuwendst zeker is, dat de bazen het recht hebben,
zelven de waarde der munten te bepalen waarmede de betaling geschiedt(4). De
armoede der werklieden is dan ook jammerlijk. Zij bewonen onooglijke krotten, waar
soms tot zes personen in één kamer huizen(5).

(1) Een belangwekkende verhandeling van 1760 geeft als een der voornaamste voordeelen van
het niet-bestaan van ambachten op, dat ‘de koopman vrij is de werklieden te zijnent en onder
zijn oogen te hebben, om de lakens naar zijn zin te doen glanzen’ (Renier: Histoire de
l'industrie drapière, blz. 67). Al de fabrikanten bezaten geen fabrieken. Sommigen, marchands
manufacturiers genaamd, gaven hun wol te verwerken aan façonnaires.
(2) H. Schlitter: Korresp. Josefs II mit Trautmansdorff, blz. 369.
(3) Renier: op. cit., blz. 296.
(4) Renier: op. cit., blz 61, 64, 65; G. N[autet]: Notices historiques sur le pays de Liége, deel
III, blz. 126 (Verviers, 1859).
(5) Archief van Verviers: Registres des délibérations du Conseil in 1794: Middelen tot het
aanmoedigen van het bouwen van werkerswoningen aan den magistraat voorgesteld door
den Heer G. Godart, burgemeester-regent.
Voor de kennis van den zedelijken toestand der arbeidersklasse van Verviers in dien tijd, zie
H. Carton de Wiart: La vie et les voyages d'un ouvrier foulon du pays de Verviers au XVIIIe
siècle. Mémoires in 8o de la Classe des Lettres de l'Académie Royale de Belgique, 2e reeks,
deel XIII (1920).
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Zulke armoede wekt niet alleen gramschap in hun harten op; zij drijft hen weldra tot
protest, vervolgens tot weerstand. Om zich te beschermen tegen de mededinging van
de nieuwelingen, die hun op de arbeidsmarkt hun brood betwisten, verstaan zij de
patroons het verbod op te leggen, vreemdelingen aan te werven of althans dezelven
vooraf aan het leerlingschap te doen onderwerpen. Zij groepeeren zich in
‘gezellenvereenigingen’, die al de leden van een zelfde ambacht zonder onderscheid
van werkplaats omvatten, in briefwisseling staan met de ‘broeders’ van de
Limburgsche lakenweverijen, en haar leden bijdragen doen betalen, bestemd om de
armsten onder hen te helpen of om de kosten te dekken van de processen, welke haar
aangedaan worden of welke zij zelven aandoen(1). Doch haar geduchtst en meest
gebruikt wapen is werkstaking. De staking der scheerders, in 1759, werpt een schril
licht op de vijandschap welke, van toen af, kapitaal en arbeid tegenover elkander
stelt. Zorglijk voorbereid en door oudsoldaten geleid, duurt zij niet minder dan veertig
dagen. De fabrikanten antwoordden met een lock-out, zeker wel het oudste, dat in
België's nijverheidsgeschiedenis gekend is. Vier en twintig onder hen verbinden zich,
op straf van boete, slechts in gemeen overleg hun werkplaatsen weder te zullen
openen(2).
Zulke ernstige conflicten wekten natuurlijk de aandacht der openbare machten.
De Private Raad biedt de partijen zijn bemiddeling aan. Hij verbergt geenszins zijn
bezorgdheid voor de werklieden, die onder al te werkelijke misbruiken lijden(3). Doch
de invloedder patroons was te groot en zijn eigen gezag te gering, dan dat zijn
pogingen met goeden uitslag bekroond werden. Hij vermocht niet, Verviers een
scheidsraad van

(1) Zie in Renier: op. cit., blz. 304 en volg., het reglement van de ‘broederschap’ der scheerders
van Verviers, Ensival, Hodimont en Francomont. Zij is aangesloten bij de vereeniging der
‘broeders’ van Eupen.
(2) Omtrent die staking zie Detrooz: Histoire du marquisat de Franchimont, etc., deel II, blz.
69 (Luik, 1809); G. N[autet]: Notices historiques sur le pays de Liége, deel III, blz. 124 en
volg. Omtrent een andere staking, in 1746, cf. ibid., blz. 44; omtrent nog een andere in 1781,
Renier: op. cit., blz. 70.
(3) Bormans: Ordonnances, 3e reeks, deel II, blz. 414, afschaffing van het truckstelsel.
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kooplieden en ‘gasten’ op te leggen, zooals Maria-Theresia er reeds in 1743 een te
Hodimont opgericht had(1). De nijverheidsvrijheid bleef algeheel en, met haar, duurde
de oorlogstoestand voort tusschen de tegenstrevers welke zij eenvoudig tegenover
elkander stelde, zonder op te treden tegen den sterkste ten voordeele van den
zwakste(2). De ‘heerschende standen’ beijverden zich evenwel om verzachting te
brengen aan hetgeen zij als een noodzakelijk kwaad beschouwden. Zonder de
economische inrichting te wijzigen, trachtten zij door maatregelen van bestuurlijke
menschlievendheid een toestand te verhelpen, die hen zelven deed lijden. In de eerste
plaats hielden zij zich met het woningvraagstuk bezig. In 1794 onderzocht de
gemeenteraad van Verviers een plan tot het bouwen eener ‘arbeiderswijk’, gewis
een der eersten van Europa(3).

III
Ten tijde der Renaissance, kwam het verstandelijk leven in het prinsdom Luik overeen
met dat der Nederlanden. Onder Erhard van de Mark, onder George van Oostenrijk,
onder Robrecht van Bergen, waren de wederzijdsche betrekkingen tusschen geleerden
en kunstenaars zoo innig als tusschen de beide regeeringen. Een Luiksch college
wordt in de Hoogeschool van Leuven gesticht, en evenals Antwerpen de kooplieden
der Maasvallei tot zich lokt, trekt het ook haar kunstenaars aan. Doch de verdooving,
waarin België langzamerhand in den loop der XVIIe eeuw vervalt, samen met de
strijdigheid van de politieke richtingen, lossen geleidelijk die banden. Naarmate de
luister van de Vlaamsche school vermindert, trekken de Luikenaars steeds talrijker
naar Italië.

(1) Gachard: Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, deel V, blz. 573.
(2) Den 3n September 1759 verklaart de bisschop, ‘dat de kooplieden-fabrikanten de vrijheid
hebben met de scheerders en de werklieden en wederkeerig dezen met de eersten overeen te
komen omtrent hun dagloon’. Bormans: Ordonnances, loc. cit., blz. 415. Cf. L. Dechesne:
L'avènement du régime syndical à Verviers, blz. 51 en volg. (Parijs, 1908).
(3) Zie den tekst, hooger aangehaald, blz. 367, n. 5.
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Alles lokte hen daarheen. Niet slechts de toenmalige algemeene strekking, doch ook
de onophoudende betrekkingen, welke de geestelijkheid der ‘cité’ met de hoofdstad
der Christenwereld onderhield. Schilders en beeldhouwers vergezelden, als
bedevaarders der kunst, de jonge geestelijken die naar de eeuwige stad aangetrokken
werden door de hoop, in de pauselijke secretarieën een betrekking te zullen krijgen;
hun namen zijn nog te vinden op talrijke grafzerken in de kerk Santa Maria dell'
Anima(1). In 1699 stichtte Lambert d'Archis, te Rome, voor hen een ‘godshuis’, aan
hetwelk, zooals Grétry later zegt, ‘de stad Luik schier al de goede kunstenaars te
danken heeft, welke zij bezeten heeft en nog bezit’. Hooger zagen wij, met hoeveel
geluk de beeldhouwer Jan Delcour (1627-1707) zijn ingeving putte in het voorbeeld
van Bernini. En het Italianisme van de schilders, zijn landgenooten, is even treffend.
Het dringt zich op aan het talent van Bernard Douffet (1594-1660), die echter nog
iets van de Antwerpsche traditie overhield en met Rubens gewerkt had, en meer nog
aan dat zijner volgelingen, Bertholet Flémalle (1614-1675), Walter Damery
(1610-1672), Jan-G Carlier (1638-1675) en Gerard de Lairesse (1640-1711).
Doch weldra komt de Fransche invloed zich met den Italiaanschen smaak
vermengen. De Luikenaars worden des te sterker door Parijs aangetrokken, daar hun
vorsten meer en meer vastberaden in het bondgenootschap met Lodewijk XIV treden.
Dank zij Richelieu's bescherming, had hun landgenoot, de beroemde medaillesnijder
Jan Varin († 1672), eer en vermogen verworven; dat was voldoende om hen naar de
groote stad te lokken. Reeds omtrent 1640 schildert Damery er het gewelf van de
Karmelietenkerk van Vaugirard. In 1670 is Flémalle deelgenoot van de koninklijke
Academie van schilder- en beeldhouwkunst. Het mag gezegd, dat, te dien tijde, de
Luiksche kunst een afdeeling van de Fransche kunst wordt. De plaatsnijder Jan
Duvivier (1687-1761) krijgt een huisvesting in het Louvre-paleis en wordt in 1718
in de Academie van Schoone Kunsten opgenomen. Gerard de Lairesse,

(1) M Vaes: Les fondations hospitalières flamandes à Rome du XVe au XVIIIe siècle (Rome,
1914).
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dien het toeval te Amsterdam bracht, leert daar, naar zijn voorbeeld, de laatste
vertegenwoordigers der Hollandsche school werken in den trant van Lebrun en van
Poussin.
Frankrijk's invloed vindt evenzeer ingang bij de schrijvers als bij de kunstenaars.
Na het geslacht, waaraan Luik zijn geschiedkundigen, de Jezuïeten Fisen (1591-1649)
en Foullon (1609-1668), te danken heeft, schrijven zijn geleerden in het Latijn niet
meer; door een opmerkenswaardige tegenstelling met de Nederlanden, behooren zij
nog slechts bij uitzondering tot de geestelijkheid; schier allen komen uit de groep
rechtsgeleerden, waarin de prins de leden van zijn Privaten Raad kiest; naar het
voorbeeld van de Fransche parlementsleden wijden zij hun vrijen tijd aan de
wetenschap. Te vermelden zijn, onder meer, de wiskundige René de Sluse
(1622-1685), de rechtsgeleerden Karel van Méan (1604-1674) en M.-G. de Louvrex
(1665-1734) of nog de baron de Crassier (1662-1751), oudheidkundige, geleerde,
verzamelaar, die in briefwisseling stond met de meest gekende geleerden van zijn
tijd. In dat midden van ernstige en wijze mannen, worden de fraaie letteren weinig
vereerd. Zoo zij echter door een hunner beoefend worden, dan is het, als bij den
baron de Walef († 1734), om Boileau of Racine na te bootsen. Ja, zelfs het Luiksch
Jansenisme, dat eerst op dat der Nederlanden geleek, neemt een Fransch aanschijn
aan. De geestesafdwalingen, verwekt door de zoogezeide wonderen op het kerkhof
Saint-Médard, te Parijs, hebben hun weerslag in de ‘cité’, waar de Jezuïet Bougeant,
in 1731-1732, de volgelingen van den diaken François de Pâris belachelijk tracht te
maken in tooneelstukken, waarvan de stijl niet voor het onderwerp moet onderdoen(1).
Met de regeering van George-Lodewijk van Bergen, verblijft het bisschoppelijk
hof te Luik, dat door 's lands welstand rijker en levendiger wordt en voor een
hoofdstad wil doorgaan. Zoo zijn bedrijvigheid op kunstgebied zijn economische
bedrijvigheid niet evenaart, dan geeft zij zich toch te kennen door verscheidenheid
en door overvloed. De stad

(1) Daris: Histoire du diocèse et de la principauté de Liége (1724-1852), deel I, blz. 66.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

372
wordt verfraaid door nieuwe bouwwerken: het stadhuis (1714), de gevel van het
bisschopspaleis (1735-1738); een openbare boekerij wordt in 1724 gesticht(1), een
Academie van schilderkunst in 1775, een openbare school van natuurwetenschappen
in 1769. De vorderingen der weelde uiten zich door de sierlijkheid van die fijn
gesneden meubelen, die ten huidigen dage zoo gezocht worden. Sedert 1751 bezit
Luik een bestendige schouwburg. Zijn muziekschool wordt ook rond dien tijd
opgericht. Grétry, in 1741 geboren, wordt opgeleid door de rondom J.-N. Hamal
(1709-1778) geschaarde virtuozen.
De tongval, de Waalsche gloed blijven steeds bewaard. De Luikenaars zijn fier
over zich zelven, en hun vaderlandsliefde laat zich kennen door hun bezorgdheid
voor hun zoo pittige en krachtdadige gewestspraak. Hamal componeert, zijn opera's
op Waalschen tekst, en het populairste onder dezen, ‘Li voyèdge di Chaudfontaine’
(1757), heeft tot held een snoevenden oudkorporaal, die de mooie Tonton tracht te
verblinden door zijn kazernfransch. Te Parijs verlustigt de graveerder Demarteau
zich met Waalsche verzen te stellen onder de zinnebeeldige compositie, welke het
handelsverdrag van 1772 moet doen gedenken.
Hoewel Luik rechtzinnig aan zijn onafhankelijkheid gehecht is en er zich op
beroemt, het centrum eener vrije natie te wezen, toch verfranscht het zich en wordt
het ook beschaafder. Hoe levendiger het is, des te gretiger neemt het lessen aan van
Parijs. Hoe zou die kleine Romaansche republiek overigens ontsnappen aan een
invloed, dien zij reeds sedert zoo lang ondergaat, die zich meer en meer over de
wereld verspreidt en de onoutbeerlijke voorwaarde van allen vooruitgang schijnt
geworden? Terwijl Italië zijn toondichters blijft aanlokken, worden zijn schilders,
zijn beeldhouwers, zijn decorateurs, zijn bouwmeesters nu te Parijs opgeleid. De
stad wordt in den stijl Lodewijk XVI gedost. De bouwwerken, welke Renoz
(1729-1786) in heel het prinsdom oprichtte, de Sint-Jans-, Sint-Augustinus- en
Sint-Andrieskerken te Luik zelf, het stadhuis te Verviers, de oude Vauxhall

(1) Th. Gobert: Origine de la bibliothèque publique de Liége. Bulletin de l'Institut archèologique
liégeois, deel XXXVII [1907]
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te Spa, zijn nog een der belangwekkendste blijken harer door de eeuwen geschapen
persoonlijkheid.
Parijs zal, met zijn kunst, zijn modes en zijn smaak, haar eveneens de denkbeelden
zijner ‘philosofen’ mededeelen, en het ook ‘verlichten’, terwijl het dezelve verfraait.
Rond 1750 wordt de ‘cité’, die tot dan toe weinig ‘philosoofgezind’ was, vatbaar
voor de propaganda van Voltaire, van Rousseau, van de encyclopedisten(1). De letteren
huizen niet meer uitsluitend in de leeskamers van eenige geleerden en liefhebbers.
Zij beginnen de vooroordeelen te bestrijden, de wetenschap onder het volk te
verspreiden, de menschen te onderwijzen en te verbeteren volgens de grondbeginselen
der rede. En haar werking is onweerstaanbaar, want zij ontmoet geenerlei hinderpaal.
De regeering, door de grondwet kort gehouden, is niet bij machte de openbare meening
te beheerschen. Bovendien, is sedert onheugelijke tijden het woord vrij te Luik, en
wat, in de XVIe eeuw, het gezag niet vermocht tegen de protestanten(2), vermag het
in de XVIIIe zeker niet tegen de ‘philosofen’. De Kerk is harerzijds nog onmachtiger.
De synode, algemeene vergadering der geestelijkheid, komt te weinig bijeen en is
niet stevig genoeg ingericht om streng het verstandelijk toezicht te houden. De
bisschop, zeer bezig met de zorg der regeering en bevreesd voor het verlies van zijn
gezag, durft meestal niet optreden. Het kapittel, dat het zeer druk heeft met zijn
wereldlijke belangen, met zijn strijd tegen den vorst, tegen den adel, tegen den Derden
Stand, beschikt over zeer weinig tijd voor den godsdienst. Integendeel, het bewijst
hem veeleer een ondienst door zijn zaak te vereenzelvigen met die van de privileges,
welke het halsstarrig tegen de burgerlijke maatschappij verdedigt. De oude strijd van
de schepenen tegen den officiaal, het verzet tegen de door de kanunniken genoten
vrijstelling van belasting hadden sedert lang bij het volk een anti-clericaal gevoel
verwekt, dat zonder groote moeite in vijandschap voor

(1) J. Küntziger: Essai historique sur la propagande des encyclopédistes français en Belgique
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Mém. in-8o de l'Acad. Roy. de Belgique, deel XXX
[1880]; H. Francotte: Essai historique sur la propagande des encyclopédistes français dans
la principauté de Liége. Ibid.
(2) Geschiedenis van België, deel IV, blz. 293.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

374
den godsdienst kan overslaan. De onverschilligheid der geestelijkheid ontneemt,
bovendien, in die stad met haar tallooze priesters, met haar zeven collegiale kerken,
met haar zes en veertig kloosters, met haar twee en dertig parochiën, dezelve het
onontbeerlijk ontzag om te weerstaan. De oude abdijen vervallen, het aantal harer
proefkloosterlingen vermindert gedurig, naarmate de jongelieden meer en meer door
de nijverheid aangetrokken worden. De aloude munster van Sint-Jacobs verkeert in
zulk een diep verval, dat haar monniken in 1785 hun verwereldlijking vragen en
verkrijgen, en drie jaar later hun boekerij in veiling brengen(1).
Uit dat alles blijkt, dat Luik, niettegenstaande het de hoofdstad van een kerkelijk
prinsdom was, en misschien wel eenigszins daarom, een voor de philosophische
propaganda uiterst voordeelig terrein leverde. Terwijl, te Brussel, de regeering van
ambtswege ‘het licht’ verspreidt, treedt het volk hier zelf de nieuwe denkbeelden
toe. Tot aan de regeering van Velbruck, tracht het ontruste gezag vruchteloos dezelven
te bestrijden. De vrijheidszin, welke die kleine Luiksche natie bezielt en welken wij
zoowel in haar Staatsregeling als in haar economische inrichting aantreffen, stelt de
regeering machteloos tegenover den vijand.
Die machteloosheid droeg voorzeker ruimschoots bij tot de snelle ontwikkeling
der boekdrukkerij te Luik. Dank zij de zwakheid der politie en het gemis aan een
ernstig ingerichte censuur, nemen drukkers en uitgevers in de ‘cit’ een voor hun
onderneming zoo voordeelige stelling in als die, welke hun vakgenooten sedert het
einde der XVIe eeuw door Amsterdam verstrekt werd. Behalve een driemaal in de
week verschijnend plaatselijk nieuwsblad, wordt daar, in 1725, tweemaal per week,
de hoofdinhoud der Gazette de Hollande overgedrukt(2). Naderhand beginnen de
persen de ongebondenste, ergerlijkste schriften der geheime literatuur te verspreiden.
In 1749 reeds, vervolgens in 1764 en 1766, worden vergeefs edicten uitgevaardigd
tegen die slechte boeken. En

(1) S. Balau: La bibliothèque de Saint-Jacques à Liége. Bullet, de la Comm. Roy. d'Hist., deel
LXXI [1902], blz. 41 en volg.
(2) St. Bormans: La Chambre de finances des évêques de Liége, blz. 81.
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het ergste is, dat de verspreiding van de ontucht met die van het ongeloof gepaard
gaat. De bisschop zucht bij het vaststellen van de vermeerdering der verdorven
werken, ‘slechter dan die der ketters, en gansch vervuld met het vergif van de deïsterij
of liever van de godloochening’(1).
Doch de beweging is begonnen en stopt niet meer. De werkzaamheid der Luiksche
drukkerijen bepaalt zich echter niet bij het verspreiden van verdachte boeken.
Welslagen wekt ondernemingsgeest en weldra vatten zij dan ook de meest
verschillende genres aan. Rond 1770 stelt Nelis vast, dat zij het huis Plantin den
genadeslag gaven, door hetzelve de levering te ontnemen van de ritualen en de
getijboeken ten behoeve der Nederlandsche geestelijken(2). Doch nadruk levert haar
de zekerste winsten. Nauwelijks heeft een boek bijval gevonden, of zij verspreiden
er een goedkoope uitgave van. Leveren de werkplaatsen kerkboeken, zoo drukken
zij ook, en in veel grooter aantal, werken van de philosofen, de encyclopedisten, de
staatkundigen, de natuurkundigen, die te Parijs hun schitterenden veldtocht tegen de
maatschappelijke en de godsdienstige traditie voortzetten. Meer nog! Een dezer,
Pieter Rousseau, van Toulouse, komt zich in 1750 te Luik vestigen en geeft er zijn
Journal Encyclopédique uit.
Te dien tijde hebben de nieuwe denkbeelden in den letteradel de plaats ingenomen,
welke er, een halve eeuw vroeger, de navorschingen van belezenheid en de studie
van rechtsgeleerdheid bekleedden. Er zijn reeds eenige ‘philosofen’ in de omgeving
van den bisschop, onder de leden van den Privaten Raad, ja, in den schoot van het
kapittel. De grootprovoost van hetzelve, de graaf van Horion, een vriend van het
licht, stelde Rousseau vrij van de verplichting der censuur. Doch de stoutmoedigheid
van dien rationalist verwekte weldra verontwaardiging bij de groote massa der
geestelijkheid. Niettegenstaande het aandringen van den grootmeester van het
bisschoppelijk hof, kanunnik Velbruck, daagde de

(1) St. Bormans: Ordonnances de la principauté de Liége, 3e reeks, deel II, blz. 122. Cf Ibid.,
blz. 509, 528.
(2) Bullet. de la Comm. Roy. d'Hist., 2e reeks, deel II [1851], blz. 104, 110. Cf. Derival: Le
voyageur dans les Pays-Bas Autrichiens, deel I, blz. 221.
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synode in 1759 het Journal Encyclopedique vóór de godgeleerde faculteit van Leuven,
die het veroordeelde. Rousseau moest Luik verlaten en, nadat hem oorlof tot verblijf
te Brussel geweigerd was, vestigde hij zich te Bouillon, waar hij zijn werk voortzette.
De schepenen van Luik namen partij voor de geestelijkheid en lieten zijn Antwoord
aan Leuven door den beul in 't openbaar verbranden.
Die zegepraal der behoudsgezinden was van korten duur. Zij belemmerde den
arbeid der Luiksche drukkerijen niet, en het rumoer, dat zij verwekte, had geen ander
gevolg, dan de aandacht te vestigen op die hervormers, die, als slachtoffers van de
vervolging, den invloed hunner denkbeelden nog konden vergrooten. Door de
verkiezing van Velbruck tot bisschop, in 1772, was hun de steun der regeering en
dientengevolge de terugkeer der volksgunst verzekerd. Het jaar zelf, dat de nieuwe
regeering begint, verschijnt l'Esprit des Journaux, een tijdschrift voor philosophische
propaganda. Zeven jaar later, in 1779, sticht de bisschop de maatschappij l'Emulation,
gewijd aan de beoefening van letteren, kunsten en wetenschappen. Men geeft zich
rekenschap van de wijze waarop hij deze begrijpt, als men weet, dat hij aan zijn tafel
den beruchten Raynal noodde, welke de Kerk terecht als een harer gevaarlijkste
vijanden beschouwt. En niet alleen ontvangt hij de philosofen; hij verbergt zijn
verachting voor hun tegenstrevers niet. Toen de gewezen Jezuïet Feller, gebruik
makend van de te Luik heerschende vrijheid van denkwijze, zich daar komt vestigen
om strijd te voeren tegen de hervormers, wordt hij door hem als konkelaar behandeld
en beschuldigd dat hij de oude veeten van het Molinisme en het Jansenisme wil
oprakelen. Velbruck verklaart, dat hij zijn Journal historique et littéraire door de
censuur zou doen verbieden, zoo hij zich verstoutte het dezelve voor te leggen(1).
Daarentegen, toen de synode een vonnis tegen Bassenge geveld had, welke het genie
van Raynal en de hervormingen van Josef II bezongen had, belet hij, dat de dichter
ontrust worde(2). Het is dan ook niet te verwon-

(1) Brief van 1783, uitgegeven in Leodium, deel X [1911], blz. 134.
(2) Omtrent die merkwaardige zaak, zie Daris: Histoire, etc., deel I, blz. 301 en volg.; Küntziger:
op. cit., blz. 83 en volg.; Francotte: op. cit., blz 108 en volg.
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deren, dat ‘het licht elken dag vorderingen maakt’(1). Van uit het bisschoppelijk hof
en van uit ‘l'Emulation’ verspreidt het zich ruimer onder den adel, de hooge
geestelijkheid, de burgerij. Het vindt ingang bij de vrijmetselaarsloges, die gesticht
worden in 1774, 1775 en 1776, en aan welke de kanunnik de Paix een teeder en
vleiend gedicht wijdt(2). Doch, naarmate de geestdrift voor de rede vergroot, wordt
de strijd tegen de vooroordeelen heviger; deze vreest zelfs niet meer, de Kerk
rechtstreeks aan te vallen. In 1781 geeft de ridder van Heeswijk, zonder ontrust te
worden, razende vlugschriften tegen de monniken uit(3). Zij, die ‘geluk en vrijheid
van de vorderingen van letteren en wetenschappen verwachten’, willen zonder dralen
de kluisters verbreken, waarin ‘het priesterlijk gezag’ hen houdt. Er is spraak van de
inrichting van een louter wereldlijk onderwijs, ontlast èn van de Latijnsche èn van
de godsdienstige traditie, dat kosteloos aan jongens en meisjes zou worden gegeven(4).
In 1785 begint Lebrun zijn Journal général de l'Europe, dat de physiocratie, de
gelijkheidstheorieën en de denkbealden van Josef II voorstond. Velbruck is pas
overleden. Doch zijn regeering volstond om Luik den weg te doen opgaan naar de
omwenteling der gedachten, en van daar naar de staatkundige omwenteling.

(1) F. Magnette: Un poème sur Liége à la fin du XVIIIe siécle, in Wallonia, deel XIX [1911],
blz. 297.
(2) H. Francotte: op. cit., blz. 103. Cf. P. Dechaine: La franc-maconnerie belge au XVIIIe siècle,
blz. 115 en volg.
(3) H. Francotte: op. cit., blz. 106, 107.
(4) Mémoire en réponse à cette question: Pourquoi le pays de Liége, qui a produit un si grand
nombre de savants et d'artistes célebres en tous genres, n'a-t-il vu naître que rarement dans
son sein des hommes également distingués dans la littérature française? Et quel serait le
moyen d'exciter et de perfectionner le goût dans une tangue qui doit être celle du pays, etc.?
(Luik, 1780).
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Vierde boek
de Brabantsche omwenteling en de Luiksche
omwenteling
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[Inleiding]
De Bastille werd den 14n Juli 1789 ingenomen. Een maand nadien, den 18n Augustus,
breekt de Luiksche Revolutie uit, en drie maanden later, de Brabantsche Revolutie.
In die snelle opvolging der gebeurtenissen ligt niet louter toeval. Het is buiten kijf,
dat Luik en Brussel door het voorbeeld van Parijs meegesleept werden. Wat, tot daar
toe, slechts een partijtwist, een oppositiebeweging was, sloeg, door den invloed van
Frankrijk, plotselings tot een omwenteling over. De grondbeginselen, welke Parijs
de wereld verkondigde, overreden niet de Luikenaars alleen. Ook de Belgen staan,
in naam dier beginselen, schielijk op. Men vergete niet, dat zoo van der Noot hier
ten slotte de overhand behaalde, Vonck hun van den beginne af naar de wapens deed
grijpen.
Te Luik, evenals te Brussel, bleef de door de Fransche democratie verwekte crisis
lang voortduren uit hoofde van de ijverzucht, die in het monarchale Europa heerschte.
De koning van Pruisen liet niet na, dezelve aan te stoken, zoolang deze hem dienstig
kon zijn teg en Josef II. Pruisen belette den keizer, de omwenteling te Brussel te
smachten, zooals het ook den kreits van Westfalen verlamde bij het uitvoeren der
door dezen tegen de Luikenaars bevolen maatregelen. Die tusschenkomst van den
vreemdeling in de Omwenteling der XVIIIe eeuw geeft haar eenige gelijkenis met
die der XVIe. Frederik-Willem II speelt in de eerste, en om gelijke redenen, dezelfde
rol als Elisabeth en Hendrik III in de andere. De overeenkomst tusschen de
gebeurtenissen in de beide tijdvakken is treffend. Van beide zijden, zelfde
wisselvalligheden, zelfde methodes. De inval van van der Mersch in Brabant is een
herhaling van dien van Lodewijk van Nassau in Friesland, in 1566; in den beginne,
schijnen de hertog van Arenberg en de hertog van Ursel den weg van de graven van
Egmond en van Hoorne te willen opgaan; tusschen de vervallenverklaring van Josef
II en die van Philips II, is de overeenkomst blijkbaar; na de eene als na de andere,
valt de regeerig in de handen van de Staten-Generaal, en zelfs doet de procla-
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matie in extremis van aartshertog Karel, als souverein, denken aan die van den hertog
van Anjou. Hier evenals daar, komen weer dezelfde onderhandelingen voor met de
mogendheden, op wier hulp gerekend wordt, alsook dezelfde pogingen tot het sluiten
van een bondgenootschap tusschen Belgen en Luikenaars. Ten slotte, schijnt de twist,
die weldra tusschen de ‘statisten’ en de ‘patriotten’ oprijst en gedurig verergert, de
navolging te wezen van dien welke, in 1579, de breuk verwekte tusschen de adellijke
katholieken en de volksgezinde protestanten. Ongetwijfeld, zijn de krachtdadigheid,
de toewijding, de heldenmoed en het beleid, welke de revolutionnairen der XVIe
eeuw kenschetsen, hun volgelingen heel en al vreemd. Zij gelijken op hen, als een
schilderij van Lens op eer doek van Rubens gelijkt: de kopij is zoo slecht, dat zij er,
bij den eersten aanblik, belachelijk uitziet. Doch de verwantschap is zichtbaar. Zij
is zoo groot, dat de tijdgenooten zelven die opmerken, en het kon wel niet anders.
Want, te midden van de geweldige beroering, daar door het protestantisme, hier
door de Fransche Revolutie verwekt, bevonden de Nederlanden zich in eenzelfden
toestand. Oostenrijk doet onder Josef II, evenals Spanje onder Philips II, blijkbare
pogingen om ze op te slorpen, om zijn eigenmachtige centralisatie in de plaats van
hun nationale overleveringen te stellen en hen van hun eeuwenoude zelfstandigheid
te berooven. Hoe groot de tegenstelling tusschen den hertog van Alva en Belgiojoso
of Trautmansdorff ook weze, is de zending, waarmede zij belast zijn, dezelfde. En
de natie verheft zich tegen dezen als tegen gene, zooniet met dezelfde krachtdadigheid,
dan toch om dezelfde redenen. Bezit zij nog geen collectief bewustzijn, dan toch
maakt zij een politieke gemeenschap uit, die bij overerving verknocht is aan haar
vrijheden, aan haar instellingen, aan haar zelfregeering. Wat de menschen het nauwst
aan 't hart ligt, het denkbeeld dat zij van het openbaar leven hebben, vereenigt
Vlamingen en Walen tot gemeenschappelijken wederstand. Op dezelfde wijze in den
loop der eeuwen gevormd, verzetten zij zich dan ook op dezelfde wijze, en hun
eensgezindheid bij het verzet doet tusschen hen dien nieuwen band ontstaan, welke,
in weerwil van
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de verschillen van taal en van zeden, allen die in den opstand in naam derzelfde
grondbeginselen verbroederden, voorgoed vereenigt.
Voorshands beschouwd, is de Brabantsche Omwenteling, in tegenstelling
hieromfrent met de Fransche en met de Luiksche Revolutie, een verdedigende, en
derhalve een behoudsgezinde omwenteling. Zij werd dit zelfs meer en meer; nadat
zij vooreerst samen met de Kerk tegen den Oostenrijkschen Staat gestreden heeft,
zwenkt zij langzamerhand en laat zij zich door haar meesleepen in den strijd tegen
den modernen Staat. Zij eindigt in reactie en ‘clericalisme’.
Toch waren de ‘patriotten’, die in den beginne zulken grooten invloed op haar
oefenden, mannen van noviteit en van vooruitgang. De hervormingen van Josef II
strookten met hun verzuchtingen, en meer dan één had, in den beginne, den
keizer-philosoof goedgekeurd. Doch zoo zij met hem akkoord gingen omtrent de
noodzakelijkheid van een staatkundigen en maatschappelijken ommekeer, waren zij
het met hem niet meer eens, omtrent de daartoe aan te wenden middelen. Tegenover
het despotisme, waardoor Josef de menschen gelukkig wil maken, stellen zij het
dogma van 's lands souvereiniteit. Evenals aan de Fransche revolutionnairen, schijnt
de vrijheid hun het hoogste goed, en de noodzakelijkheid, dezelve te verdedigen,
drijft hen naar de behoudsgezinden. Beide partijen zijn gelijkelijk wars van
dwingelandij. Omtrent al het overige, zijn zij verdeeld: dezen verstaan door ‘vrijheid’
slechts de eerbiediging van die privileges, die overleveringen, dat onderscheid, dien
voorrang onder de standen, welke genen integendeel ondraaglijk achten. In de
Omwenteling der XVIIIe, evenals in die der XVIe eeuw, brengt de vreemde
verdrukking dus groepen tot elkander, welke, om haar grondbeginselen en strekkingen,
dadelijk weer tegenover elkander zullen staan, zoodra het er zal op aankomen, het
stelsel, dat zij gesloopt hebben, door een ander te vervangen. ‘Statisten’ en ‘patriotten’
zijn evenmin bekwaam zich met elkander te verstaan, als protestanten en katholieken
het twee eeuwen te voren waren. Na de geestdrift der eerste dagen, vervalt de
Brabantsche Omwenteling in onbandigheid.
Haar geschiedenis is een merkwaardige episode van den
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grootschen strijd, die tot de verdwijning van het Oude Stelsel leidde. Voor het
bestudeeren van het hedendaagsche België is zij nog belangrijker. Bij het wegsterven
van het Oude Stelsel, ontstaan, inderdaad, de partijen welke tot ver in de XIXe eeuw,
het politiek leven der natie zullen leiden. Wel is waar, werd het vraagstuk der Staten,
dat haar vóór alle andere zaken tegen elkander in 't harnas joeg, uitgewischt door de
Fransche verovering en door de politieke omkeeringen, welke zij in het land
teweegbracht. Doch werkelijk was dit een ondergeschikte zaak. Het verborg evenwel
dien ouden twist tusschen Kerk en Staat, welke, van uit de omgeving der vorsten en
uit de regeeringsbureelen tot het volk afdaalt en er de meeningen verdeelt. Eigenlijk
staan de liberalen en de katholieken van 1815 en 1830 in rechtstreeksche aansluiting
met de volgelingen van Vonck en van van der Noot. De Vonckisten, waren slechts
een minderheid in de Nederlanden. Daarentegen hebben zij de overhand in het land
van Luik; de terugkeer van dit laatste in den schoot van het moderne België had dus
tot rechtstreeksch gevolg, onder de partijen een evenwicht te doen ontstaan, dat tot
het einde van het cijnskiesstelsel voortduurde.
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Hoofdstuk I
De hervormingen van Josef II
I
Josef II, den 27n Maart 1764 tot keizer verkozen, werd het volgend jaar door zijn
moeder aangesteld tot mederegent der erfstaten van het Oostenrijksche huis. Niettemin
behield Maria-Theresia de teugels van het bewind, en tot haar dood verliepen de
zaken als voorheen. Slechts zij, die het hof van Weenen kenden, wisten dat de
troonopvolger snakte naar het oogenblik, dat hij zijn zin zou mogen doen. De oude
keizerin had nog den tijd, om de erflating van den op 4 Juli 1780 overleden Karel
van Lotharingen naar haar wil te regelen. Den 20n Augustus benoemde zij tot
landvoogden der Nederlanden haar geliefkoosde dochter, aartshertogin
Maria-Christina, en dezer gemaal, Albrecht-Casimir van Saksen-Teschen. Eenige
weken later (29 November), liet haar dood Josef eindelijk toe, een regeering in te
huldigen, die Europa zou verbazen door een koortsachtige bedrijvigheid en door
tallooze ontgoochelingen.
De tegenstelling tusschen Josef II en Maria-Theresia doet denken aan de
tegenstelling, die, in de XVe eeuw, tusschen Philips-den-Goede en Karel-deu-Stoute
bestond. Evenals toen maken nu ook wijsheid, omzichtigheid, gezonde opvatting der
werkelijkheid en practijk plaats voor ongeduld, onbetoomde eerzucht, hersenschim
en theorie. Tusschen de beide Bourgondiërs als tusschen de beide Habsburgers,
bestaat het verschil slechts in temperament en in methodes: over het te bereiken doel
gaan zij akkoord. Karel wilde evenals Philips de eemnaking der Nederlanden en de
bevestiging van het vorstelijk gezag. Josef wilde evenals Maria-Theresia de uitbreiding
der Oostenrijksche monarchie
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en dezer hervorming door het toedoen van het verlicht despotisme. Doch, door hun
haast om het begonnen werk te voleindigen, door de strengheid en de stugheid hunner
doenwijzen, door hun koppigheid om voor geen hinderpalen uit den weg te gaan,
bedierven de beide opvolgers volkomen de door hun voorgangers verworven uitslagen.
De een en de ander blijven, overigens, belangwekkend en eerbiedwaardig om hun
rechtzinnigheid, om de verhevenheid hunner inzichten en om de volstrekte toewijding
tot hun taak, welke hen tot de onvermoeibaarste werkers van hun tijd maakte.
Josef II is geen genie. Hij is vooral een Oostenrijksch monarch en tevens een
modern man, in zooverre een alleenheerscher dit wezen kan. Hij wijdt zijn eerzucht
aan het vergrooten en versterken zijner erfstaten. Beurtelings of gelijktijdig, wil hij
dezelven in Beieren uitbreiden, ze langsheen den Donau verlengen, dezelven tot de
grootste mogendheid van Europa verheffen. Dat verklaart zijn politiek in de
Nederlanden, zijn bondgenootschap met Rusland, zijn oneenigheid met Frankrijk en
met de Vereenigde Provinciën, zijn vijandschap met Pruisen. Doch terzelfder tijd,
en vooral, rekende hij het zich tot een eer, de monarchie te hervormen tot een
bloeienden en stevigen Staat, of liever, tot een volmaakten Staat, in den zin van de
denkbeelden van zijn tijd. Hier verschijnt dus in hem de moderne man, de
‘keizer-philosoof’, die, vóór het mislukken zijner onderneming, door de vrienden
van het licht zoozeer opgehemeld werd.
Hij is inderdaad ‘een vriend des lichts’, in veel grooter mate en vooral op veel
naïever wijze dan Frederik II, wiens genie en scepticisme opkomen teg en de
leerstelling(1). Josef, integendeel, laat zich door dezelve beheerschen. De Aufklärung
telt in hem een zoo vurigen als meegaanden en ernstigen volgeling. Hij heeft Voltaire
gelezen, die hem om zijn spotternij afkeer inboezemde, en zoo hij Rousseau las,
begreep hij hem niet. Zijn geliefkoosde meesters zijn wijze en ernstige Duitsche
hoogleeraars, theoreticussen van het natuurrecht, als

(1) Omtrent het onderscheid tusschen Frederik en Josef, zie A. Sorel: L'Europe et la Révolution
française, deel I, blz. 117 en volg. (3e uitg., Parijs, 1893).
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Wolf, Rieger en Martini(1). Daarbij komen nog staathuishoudkundigen uit de
nakomelingschap van Turgot en godgeleerden naar den trant van Febronius. Van de
geestesproducten van zijn tijd, doorgrondde hij dus slechts de deelen, welke de
staatsmanskunst aanbelangen. Hij veronachtzaamt daarm alles wat geen betrekking
heeft op practijk en regeering. De in Frankrijk tegen het Christendom gevoerde
veldtocht schijnt geenerlei vat op hem gehad te hebben. Zijn rationalisme wordt
beperkt door de grenzen van de burgerlijke maatschappij, waarin hij moet optreden
en welke hij gelukkig wil maken.
De Staat beoogt slechts ‘het heil van de meerderheid’; vóór alles dienen dus ‘de
ingewortelde vooroordeelen en de oude gebruiken, die dezelven in stand houden’,
uitgeroeid. Hij eischt van allen, van den vorst tot den geringsten dienaar, een
onbeperkte toewijding tot het bereiken van het grootsche doel. Wie naar de eer dingt,
den Staat te dienen, mag ‘zijn uren noch zijn dagen noch zijn bladzijden geschrift
tellen’. Slechts het nuttige hoeft beoogd; daaraan worden ijdele formaliteiten en
onnutte beleefdheidsvormen geofferd. Redelijke menschen ergeren er zich niet over,
dat de zaken verricht worden door lieden, wier opschik soms te wenschen overlaat.
Josef's bezorgdheid gaat naar het bestrijden der misbruiken, naar het bevorderen van
het welzijn van zijn evennaaste, ‘dien wij allen geroepen zijn te dienen’. Gansch het
volk moet het belang van het algemeen behartigen. ‘De provinciën der monarchie
maken maar één lichaam uit en er moet een einde komen aan de ijverzucht tusschen
de provinciën, tusschen de natiën, tusschen de godsdiensten. Al de burgers moeten
als broeders betrachten, elkander behulpzaam te wezen’. Hun zielen moeten ‘blaken
van ijver voor het algemeen heil’(2).
Voorzeker blaakte de zijne. Nooit was iemand meer rechtzinnig, minder
baatzuchtig. Innige overtuigingen en regee-

(1) Von Voltelini: Die naturrechtlichen Lehren und die Reformen im XVIII. Jahrhundert. Hist.
Zeitschrift, 3. Folge, deel IX [1910], blz. 65 en volg.
(2) Zie de door hem opgestelde voorschriften over de wijze, waarop de openbare zaken hoeven
geregeld. Gachard: Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, deel XII, blz. 334, 338.
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ringsgrondbeginselen, welke Maria-Theresia zorglijk gescheiden hield, zijn voor
hem maar één. Hij vereenzelvigt zich met den Staat, leeft slechts voor hem, heeft
geen anderen hartstocht, geen andere liefde, geen anderen eeredienst(1). Hij is geen
mensch meer, hij is slechts een vorst. Hij voelt zich verantwoordelijk niet vóór God,
doch ‘vóór elk individu’. Zijn begrip over het oppergezag is ascetisch. ‘In de beheering
der openbare gelden, die zijn eigendom niet zijn, mag hij voorliefde voor niemand
betoonen, noch giften verleenen, zelfs niet aan behoeftigen’. Hij wil niet, dat de
ambtenaars zich bemoeien met het welzijn van den vorst, ‘in zooverre dat hij als
enkeling beschouwd wordt’(2). Gelooft hij niet, als Lodewijk XIV, dat de vorst
overeenkomstig een besluit der voorzienigheid eigenaar van den Staat is en over zijn
onderdanen regeert ingevolge een recht, als dat van den huisvader tegenover zijn
kinderen, dan volstaat het hem ook niet, zich, als Frederik II, voor den eersten dienaar
van den Staat uit te geven. Die realistische formule, die den Staat buiten en tegenover
den vorst stelt, is al te bekrompen voor zijn staatkundig mysticisme. Zijn denkbeeld
over den Staat is gansch afgetrokken. Hij ziet daarin den verheven vorm van het
algemeen welzijn, de volmaakte inrichting der menschheid, omdat hij de op de
maatschappij toegepaste rede zelf is.
Buiten de rede, bestaat inderdaad niets. En hier komt zijn persoonlijk temperament
wonderwel met zijn grondbeginselen overeen. Prozaïsch utilitarist als hij is, kent hij
niets van het gevoel en van de behoeften van het hart. Nooit speelde een glimlach
om zijn lippen; nooit kwam een oogenblik opluchting bij dien hardnekkigen,
zwaarmoedigen werker. Als men hem te Luxemburg op een feest wil vergasten,
antwoordt hij, dat hij niet gekomen is ‘om te eten, te drinken of te dansen,

(1) In 1768 schrijft hij tot zijn broeder Leopold: ‘De liefde voor het vaderland, het welzijn der
monarchie, dat is de eenige hartstocht, dien ik voel en die mij alles zon doen ondernemen.
Ik voel mij er zoozeer aan verbonden, dat mijn ziel niet gerust en mijn lichaam niet gezond
kan zijn, als ik niet overtuigd ben van zijn heil en van de degelijkheid der schikkingen, die
wij treffen’. Von Arneth: Maria Theresia und Josef II. Ihre Correspondenz, deel I, blz. 225.
(Weenen, 1867).
(2) Gachard: Ordonnances, deel XII, blz. 336.
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doch om ernstige zaken te verrichten’(1). Te Gent, vóór de schilderij der gebroeders
van Eyck, ziet hij slechts Adam's en Eva's naaktheid; hij vindt dat onbetamelijk en
laat het doek wegnemen. Het catholicisme, dat hij belijdt, ontaardt tot een vaag en
onbestemd deïsme, tot een soort van ontvleesde zedenleer, dienstig èn voor alle
menschen èn voor alle dogma's.
Hij is dan ook verdraagzaam; die deugd is voor hem een van de grondslagen der
maatschappelijke orde. Laat men de vrijheid van geloof uitvaardigen, ‘en er zal maar
één godsdienst meer bestaan, welke al de inwoners gelijkelijk naar het welzijn van
den Staat zal leiden’(2). Eigenlijk onderscheiden Staat en Godsdienst zich van elkander
niet, of liever, deze maakt deel uit van genen(3). Josef kan maar niet begrijpen, dat de
geestelijkheid halsstarrig de Kerk verdedigt. ‘Wat kunt ge nog meer wenschen, zoo
de dienst van den Staat werkt, zoo de wetten der natuur en der maatschappij opgevolgd
worden, zoo uw Opperwezen niet onteerd, doch geeerbiedigd en aangebeden wordt’(4).
Niets is hem ondraaglijker, dan de aanspraak, het godsdienstig leven buiten het bereik
der politie te willen stellen.
De Staat, die het monopolie der rede bezit en, door dezelve, het menschdom
gelukkig wil maken, moet noodzakelijkerwijs almachtig zijn. De eenige
regeeringsvorm, welke het algemeen welzijn kan verwezenlijken, is het absolutisme.
Daar al de menschen krachtens het natuurrecht gelijk zijn, moeten allen dezelfde
burgerlijke vrijheid genieten, doch ook gelijkelijk de politieke vrijheid derven. ‘De
regeering van een enkel, zelfs van een middelmatig individu, zal altijd te verkiezen
zijn boven de regeering van verscheidenen, al zijn die uitstekende geesten’(5). Derhalve,
geen deelhebbing der onderdanen meer aan het gezag, geen zelfstandigheid meer,
geen van die

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Récit du voyage de l'empereur, etc., blz. 9 (Mechelen, 1781).
Von Arneth: Maria Theresia und Joseph II. Ihre Correspondenz, deel II, blz. 141.
‘De dienst van God is onafscheidbaar van dien van den Staat’ Ibid., deel III, blz. 352.
Ibid., blz. 142.
P. von Mitrofanow: Josef II. Seine politische und kulturelle Thätigkeit, deel I, blz. 235 en
volg.
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‘tusschenliggende lichamen’ meer, welke Montesquieu tusschen het volk en den
vorst wil plaatsen(1). De vorst weet beter dan zijn onderdanen, wat hun hoeft. Zijn
zending is dezelven naar het goede te leiden, zelfs huns ondanks(2). Hoe verlichter
en rationeeler hij is, des te grooter despoot zal hij wezen. Alzoo leidt het door Josef
II beleden idealisme, in de practijk, tot den Polizeistaat, die den burger gekneld houdt
in een dicht geknoopt net, waarin zijn handel en wandel, ja zijn gedachten van dichtbij
nagegaan worden, waardoor hem een inquisitie opgelegd wordt, die voorwaar minder
wreed, doch daarentegen veel indringeriger is dan de godsdienstige inquisitie ooit
was(3).
En de vorst wordt er door zijn karakter toe gedreven, het hem door zijn theorie
ingegeven stelsel nog strenger toe te passen. Want hij is van nature even absoluut in
zijn denkbeelden als in zijn politiek. De ernst, waarmede hij alles verricht, de
bekrompenheid van zijn verstand en de zuiverheid van zijn inzichten doen hem
denken, dat hij onfeilbaar is(4). Nooit twijfelde hij er aan, of hij gelijk had; nooit
luisterde hij naar raad. Maria-Theresia, die hem goed kende, beijverde zich vruchteloos
hem in te toomen, ‘Gij handelt slechts naar uw eigen zin en gedachten... gij meent,
dat al de anderen ongelijk hebben of dat ze geen aandacht verdienen’(5). Vergeefsche
vermaning! Hij zou zijn ongelijk maar inzien, als het te laat was.

(1) Hieromtrent zijn Josef's denkbeelden juist dezelfden als die der Fransche revolutionnairen.
Zie Ph. Sagnac: La législation civile da la Révolution française, blz. 38 en volg. (Parijs,
1908).
(2) In 1789 schrijft hij tot de Staten van Brabant: ‘Ik hoef uw instemming niet om het goede te
doen; ik aanschouw het als mijn hoogsten plicht U, zelfs ondanks U zelven, te hoeden voor
het gevaar, waaraan gij U wellicht zoudt blootstellen, zoo ik op uw instemming wachtte’.
Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 2e reeks, deel I [1851]., blz. 558.
(3) H. Gnau: Die Zensur unter Josef II. (Straatsburg, 1911).
(4) ‘Gij weet, schreef hij zelf tot zijn moeder, hoe koel en positief ik in mijn redeneering ben’.
Von Arneth: Maria-Theresia und Josef II.. deel I, blz. 54. Zie vooral, voor zijn onverstoorbaar
zelfvertrouwen, zijn raadgevingen aan Maria-Antoinette: ‘Wel, liefste zuster, neem mij als
toonbeeld!’. Von Arneth: Marie Antoinette, Josef II. und Leopold II. Ihr Briefwechsel, blz.
12 (Leipzig, 1866).
(5) Von Arneth: Maria-Theresia und Josef II., deel II, blz. 11.
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Gedurende de lange jaren, dat hij er naar trachtte de regeering in handen te hebben,
had Josef II al de deelen der monarchie doorreisd, behalve de Nederlanden. Hij had
er niet kunnen toe besluiten, dezelven te bezoeken, zoolang Karel van Lotharingen
leefde. Hij koesterde een onverwinbaren afkeer van dien populairen prins, die zich
niet om grondbeginselen bekreunde, en de volkeren gelukkig maakte zonder het
toedoen der rede. Hij schepte er behagen in, hem zijn minachting te betuigen, hem
‘belemmeringen en allerlei ongeregeldheden ten laste te leggen’(1). Hij was woedend
om het vertrouwen, dat zijn moeder in dien nieteling stelde, en wellicht benijdde hij
hem heimelijk de volksgunst, die hij te Brussel genoot. Nauwelijks was Karel dood,
of hij verhaastte zich een kleinzielige wraak op hem te nemen, door het regiment
‘Karel van Lotharingen’ een anderen naam te geven(2). Vervolgens dacht hij er aan,
naar België te reizen, om dit land eindelijk te bestudeeren, daar de aanwezigheid
aldaar van prins Karel, schreef hij, hem tot dan niet toegelaten had, ‘daarvan een
ernstige en grondige studie aan te vangen’(3).
Hij zou daar vol vooruit opgevatte denkbeelden aankomen. Sedert lang was hij
verontwaardigd over Maria-Theresia's lankmoedigheid voor de ongerijmde vrijheden
der provinciën. Had dit slechts aan hem gelegen, dan waren zij reeds lang verdwenen,
en hij kwam er recht voor uit. Zijn moeder zette hem vergeefs tot zachtaardigheid
aan, en herinnerde er hem aan, dat België ‘het eenig gelukkig land der monarchie
was’; vergeefs ried zij hem aan geduld te hebben tegenover ‘de oude, ja belachelijke
vooroordeelen dier volkeren..., die reeds maar al te veel afgeschraapt werden’(4);
volgens hem, moest alles herschapen worden. Hij wist zulks, reeds vóór dat hij de
Belgen gezien had, en als hij hen gezien had, was hij in zijn meening nog versterkt.
Hij kwam te Luxemburg aan

(1)
(2)
(3)
(4)

Ibid., deel III, blz. 276.
Ibid., blz. 289.
H. Schlitter: Die Regierung Josef II. in den Osterreichischen Niederlanden, blz. 148 n. 11.
Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 4e reeks, deel IX [1881], blz. 138, 139.
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den 31n Mei 1781, met de zekerheid, dat niemand hem zou hinderen bij het onderzoek,
dat hij wilde ondernemen(1).
De nieuwe landvoogden, Maria-Christina en Albrecht, waren nog te Brussel niet,
waar de prins van Starhemberg bij dienstwaarneming regeerde. Het was, sedert
Philips II, de eerste maal dat een vorst der Nederlanden zich de moeite getroostte,
dezelven te bezoeken. Voor ieder ander dan Josef, ware dit een voortreffelijke
gelegenheid geweest om zijn gezag in de oogen des volks te vergrooten door den
luister eener zegevierende inkomst, en de volksgunst te verwerven door de natie
eenige dier hartelijke blijken van genegenheid te betuigen, waarvan de herinnering,
na een lang verleden, nog aan Karel V deed denken. Het volk had vreugdetranen
gestort, had het den keizer een ommegang, een gastmaal, een boogschieterij zien
bijwonen. Doch het incognito dat hij onder den naam van graaf van Falkenstein
bewaarde, zijn gekleede jas en zijn sjees verwekten eens ieders teleurstelling.
Wellicht had hij gemeend, daarmee den bijval te behalen, welken hij te Parijs
genoot bij zijn bezoek aan Lodewijk XVI en Maria-Antoinette, in 1777. Doch
ongelukkiglijk was het Belgisch volk te weinig ‘philosoof’, om dien eenvoud naar
waarde te schatten, en hij zelf was, zonder daarvan bewust te zijn, nog al te vatbaar
voor de bekrompenheden van het menschdom, dan dat hij daarover geen spijt
ondervond. Hoewel hij gestreng was, was hij toch gevoelig voor bewondering. Hij
was geërgerd, omdat hij er slechts zonderling uitzag. Vele jaren nadien, zal de
herinnering aan zijn teleurstelling zich nog vol wrevel voor zijn Nederlandsche
onderdanen uiten. Het zijn, zal hij zeggen, ‘slechts verfranschte koppen, met bier
van binnen’(2).
Hij ontdekt, dat ‘de spijs van de natie Hollandsch is, met een slecht Fransch vernis
daarboven’(3). Doch werkelijk spreekt hij zonder ze te kennen. Hij verwaardigde zich
niet, voeling met haar te hebben, en hij was niet bekwaam om

(1) Omtrent de bijzonderheden der reis, zie de belangrijke gegevens, verzameld in E. Hubert:
Le voyage de l'empereur Joseph II (Brussel, 1900).
(2) H. Schlitter: Korrespondenz Josefs II. mit Trautmansdorff. blz. 611.
(3) Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, deel LXXXI [1912], blz. 260.
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belangstelling te hebben voor haar karakter, en nog minder om het te begrijpen.
Waarom, overigens, een kostbaren tijd verspild aan het onderzoek van een zieke, als
men van te voren zeker is hem te zullen genezen? Onder voorwendsel de Nederlanden
te bestudeeren, komt hij er inderdaad slechts om de ambtenaars voor te bereiden tot
het uitvoeren zijner ontworpen hervormingen. Hoogstens gunt hij een vluggen blik
aan de troepen, de openbare werken, de instellingen van weldadigheid. Hij brengt
het grootste deel van zijn tijd door in de regeeringsbureau's, waar, natuurlijk, niemand
hem durft dwarsboomen. Opzettelijk vermijdt hij alles wat wellicht niet met zijn
grondbeginselen strookt. Hij heeft geenerlei voeling met de Staten der provinciën;
ternauwernood spreekt hij met den aartsbisschop van Mechelen; hij vermijdt den
nuntius te ontmoeten. In dit land van vurig catholicisme, kan hij zelfs zijn afkeer
voor de geestelijkheid niet verbergen. ‘De keizer, zegt een tijdgenoot, was zeer
beleefd; hij groette iedereen, doch men bemerkte, dat hij de geestelijken tamelijk
koel bejegende’(1). Hij betuigde des te openlijker zijn eerbied voor den godsdienst.
Te Gent zag men hem, in volle straat, voor de processie nederknielen.
Kortom, na een verblijf van zes weken, verliet hij België met denzelfden indruk
als toen hij er gekomen was. Alles wat hij er gezien had, stootte hem tegen de borst,
en hij was zeker, dat hij goed gezien had. Het volk was verachterd, zijn regeering
ongerijmd. Na het aldus geringgeschat te hebben, ‘veroordeelde hij het voor immer’(2).
Zonder den minsten twijfel, was zijn reis hem noodlottig. De voortreffelijke inzichten,
welke hem die deden ondernemen, bedrogen hem omtrent het voordeel, dat hij er uit
haalde. Werkelijk leerde hij er niets(3). Zeer met zich zelven ingenomen en al te goed
overtuigd van de degelijkheid zijner grondbeginselen, was hij

(1) E. Malingié: Le livre des jours, deel I, blz. 111, Bibl. Hoogeschool Gent, handschr. nr 11.201.
(2) Schlitter: Korrespondenz Josefs II. mit Trautmansdorff, blz. 379.
(3) Maria-Theresia zegde hem reeds in 1773 aangaande zijn, zwerf-tochten: ‘Het is,
niettegenstaande uw scherpzinnigheid, niet mogelijk, dat gij, in die reizen van twee of drie
maanden, alles kunt zien en daaruit de noodige gevolgen trekken’. Von Arneth:
Maria-Theresia und Josef II., deel II, blz. 9.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

394
op zijn terugreis naar Weenen zeker, dat hij de Belgen nu kende, en dat hij de echte
middelen bezat om hen te genezen. Eilaas! Die echte middelen waren van denzelfden
aard als die, welke Philips II hun vroeger wilde toedienen(1). Doch 's keizers
raadslieden zouden, vergeefs beproeven: hem de oogen te openen. Hij meende gezien
te hebben, hij meende te weten, en zijn natuurlijke koppigheid druischte des te meer
tegen hun gevoelen in.
Het oogenblik zijner reis was overigens zoo slecht mogelijk gekozen om hem toe
te laten, zich een nauwkeurig denkbeeld van het land en van de natie te geven. België
beleefde toen een crisis van kortstondigen voorspoed. Holland had, in 1780,
deelgenomen aan den Fransch-Engelschen oorlog; daardoor werd heel de handel der
onzijdigen met Noord-Europa naar Oostende gericht. Het aantal aldaar binnengeloopen
schepen sprong van ongeveer 400 op 1560; in 1781 bereikte het het cijfer van 2892
bodems(2). Tal van Hollandsche en Engelsche huizen vestigden zich in de stad; de
dokken moesten vergroot en tot vrijhaven verklaard worden (Juni 1781). Die tijdelijke
bedrijvigheid zette zich natuurlijk verder in het land uit. Het doorvoerverkeer naar
Duitschland en naar Frankrijk nam een ongemeene vlucht. De aanzienlijkste
kooplieden des lands, de Romberg's, de Walkiers', de Gamerage's rustten schepen
uit en begonnen den slavenhandel op Afrika's kust te beoefenen(3). De ondernemendste
geesten droomden van overzeesche afzetmarkten voor 's lands nijverheid, door
handelsbetrekkingen met de jonge Amerikaansche Republiek aan te knoopen(4).

(1) Geschiedenis van België, deel IV, blz. 61.
(2) H. van Houtte: Contribution à l'histoire commerciale des Etats de l'empereur Joseph II.
Vierteljahrschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte, deel VIII [1910], blz. 352. Cf. Shaw:
Essai historique, blz. 45; Thulemeyer: Dépéches, blz. 269; Hubert: Voyage de Joseph II, blz.
47, 202; Gachard: Ordonnances, deel XII, blz. 31, 32, 42, 70, 186.
(3) Derival: Le voyageur dans les Pays-Bas Autrichiens, deel I, blz. 31, 38, 58, 76, deel IV, blz.
102; P. Verhaegen: Le commerce des esclaves en Belgique à la fin du XVIIIe siècle. Annales
de la Soc. d'archéologie de Bruxelles, deel XV [1901], blz. 254 en volg.
(4) H. van Houtte: Americal commercial conditions and negociations with Austria. Americal
Historical Review, deel XVI [1911] blz. 567 en volg.; dezelfde: Contribution, etc., loc. cit.,
blz. 370 en volg. Cf. Derival: Le voyageur, etc., deel I, blz. 60; deel IV, blz. 103.
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Schijn bedriegt; daaraan dacht de keizer niet bij het aanschouwen dier vergankelijke
welvaart. De opkomelingen, kapitalisten, industrieelen, handelaars, die de beweging
leidden, beletten hem wellicht te erkennen, dat de economische inrichting des lands
hoofdzakelijk op den landbouw berustte. Zoo kon hij ook den overwegenden invloed,
in de Staten der provinciën, van de groote grondeigenaars: adel en geestelijkheid,
ongerijmd vinden. Hij moest te goeder trouw gelooven, dat de klachten, door de
kleine groep parvenu's, schacheraars en fabrikanten geuit tegen den overouden slenter
der bevoorrechte lichamen, met het algemeen gevoelen overeenkwamen. Wat hij
zag, las en hoorde, versterkte hem in de meening, dat zijn grondbeginselen met de
wenschen der natie strookten.
Toch liet hij daarvan niets blijken, en voorshands kon het land zijn inzichten niet
raden. Hoogstens moest het vreemd schijnen, dat hij Brussel den 6n Juli verliet, vier
dagen vóór de komst der nieuwe landvoogden. Van hooger hand werd zijn houding
verklaard door den wensch, de eer die hun zou bewezen worden, niet naar zijn eigen
persoon te zien afwenden.
Feitelijk moet de reden daarvan te zoeken zijn in zijn vast voornemen, hun, voor
de oogen des volks, geen overdreven belangrijkheid toe te kennen. Hij was vast
besloten hen te verlagen tot den rang van parade-personages. Nooit gingen zijn
gedachten naar zijn zuster en zijn schoonbroeder. Goedschiks of kwaadschiks, moesten
zij zich vergenoegen met de vernederende rol van schijnonderkoningen(1). De
werkelijke regeering besloot zich zoo streng in het kabinet des keizers, in den
Weenschen Hofburg, als zij zich, twee eeuwen vroeger, afzonderde in de duistere
cel van Philips II, in het Escuriaal(2). De gevolmachtigde ministers, de prins van
Starhem-

(1) ‘Overeenkomstig de grondbeginselen van den vorst, schrijft Belgiojoso, mengt hij de prinsen
van den bloede niet met de zaken buiten die van het vertoon’. H. Schlitter: Briefe und
Denkschriften zur Vorgeschichte der Belgischen Revolution, blz. 28 (Weenen, 1900). Cf.
ibid., blz. 17, 18, 36, 44, 59.
(2) De politie hield den keizer op de hoogte van alles, wat in het land voorviel, derwijze, beweert
Belgiojoso, dat hij er beter over ingelicht was dan de gevolmachtigde minister zelf. Schlitter:
loc. cit., blz. 48.
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berg, de graaf van Belgiojoso, de graaf van Trautmansdorf, waren nog slechts
eenvoudige agenten, die den wil des vorsten overmaakten. Daar hun onvermoeibare
briefschrijver hun tot in de allerminste bijzonderheden de les voorzegde, daar zij kort
gehouden waren en graag een vertrouwen behielden, dat afgemeten was naar de
vlugheid en de stiptheid waarmede de ontvangen bevelen uitgevoerd werden, wachtten
zij zich wel, ooit een meening te opperen, waarmede zij slechts bittere verwijten
zouden oploopen; zij gewenden er zich aan, zonder tegenstribbelen, de onbehendigste
maatregelen uit te voeren.
Josef liet hun geenerlei persoonlijke verantwoordelijkheid noch initiatief; hij
verlamde en vernederde hen door alles beter te willen weten dan zij zelven. Aldus
belette hij hen van te voren de crisis te voorkomen, naar welke zij zich meegesleept
voelden, en, nadat deze losgebroken was, de onontbeerlijke maatregelen te treffen
om daaraan een einde te stellen. Doch de natie zou dat alles slechts op den langen
duur gewaarworden. Voor haar, begon de nieuwe regeering lijk al de anderen. Reeds
op 30 November 1780 had de keizer verklaard, dat hij de privileges des lands zou
eerbiedigen. Nauwelijks waren de landvoogden te Brussel gevestigd, of zij hadden
in zijn naam de Blijde Inkomst bezworen; vervolgens had, volgens de overlevering,
de ‘inhuldiging’ in elke provincie plaats gehad. Alleen het personeel der ministeriën
voorzag, dat men een nieuwen weg zou opgaan en blikte met onrust in de toekomst.
De oude Neny maakte, in 1783, Starhemberg's terugroeping ten nutte, om zijn
ontslag te nemen.

II
Gedurende de eerste jaren, had de keizer het zeer druk met de afschaffing van wat
nog van het Barrière-tractaat restte en met de zorgen, welke zijn pogingen om de
Schelde te heropenen en de Nederlanden tegen Beieren te mangelen, hem baarden.
Hij toefde dan ook eenigen tijd met de omwerking van België's burgerlijke regeering,
doch hij haastte zich om de zaken der Kerk aan te vatten. Hierbij vervolgde hij slechts
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den door zijn moeder gebaanden weg. Doch hij ging dien veel verder op en dan nog
met een zienlijk ongeduld; zijn doel was namelijk de volkomen ondergeschiktheid
van de Kerk aan den Staat voor alles wat de dogma's vreemd is. Febronius' De statu
Ecclesiae was juist van pas verschenen (1763) om zijn plannen te bevorderen.
Als leerling van van Espen, was Febronius door hem opgeleid in de Jansenistische
leerstelling over de bevoegdheidsoverschrijdingen van het pausdom. Om de
bisschoppen de macht terug te geven, die zij in de oorspronkelijke Kerk bezaten, wil
hij den Heiligen Stoel slechts een op hen te oefenen recht van voorrang overlaten(1).
Natuurlijk had Rome zich verhaast, die leerstelling te verwerpen (27 Februari 1764).
Doch het ‘episcopalisme’ van Febronius strookte al te zeer met de belangen van den
Staat, dan dat hij dezes bescherming zou derven. Maria-Theresia had verboden, het
vonnis dat hem trof in Oostenrijk als in de Nederlanden af te kondigen. In Duitschland,
ondersteunden tal van bisschoppen vurig een stelsel, dat niet alleen elks gezag
vermeerderde, doch bovendien de Germaansche Kerk toeliet, Rome's juk af te
schudden en zich als nationale Kerk in te richten.
Die omstandigheden zou Josef II weldra te nutte maken(2). Alles wat Febronius
den paus kon ontrukken, kwam noodzakelijkerwijze den vorst ten goede. Deze had
in zijn erfstaten niets te duchten van een verhooging van de macht der bisschoppen,
vermits hij die zelf aanstelde. Bovendien, liet Febronius den vorst de zending over,
de Kerk te verdedigen tegen de misbruiken van het ultramontanisme. Hij droeg hem
de zorg op, de opleiding der geestelijken na te gaan. Hij herstelde de prerogatieven
van het burgerlijk gezag in al de gemengde zaken. Hij vergde het placet voor al de
beslissingen van Rome. Hij veroordeelde de rechtsbevoegdheid, op de godsdienstige
orden uitgeoefend door vreemde ‘generaals’, wil zeggen door Roomsche oversten.
Zijn bisschoppelijke kerk leende zich dus wonderwel tot den overgang naar die
Staatskerk, tot wier oprichting Maria-Theresia eenige maatregelen

(1) Cf. hooger, blz. 210. Add. J. Zillich: Febronius (Halle, 1906).
(2) Voor de politiek des keizers in haar geheel, zie P. von Mitrofanow: Josef II., blz. 673 en
volg.
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had getroffen; deze zouden zich, onder haar zoon, tot een stelselmatige onderneming
ontwikkelen.
Tusschen het standpunt der keizerin en dat des keizers, is bovendien een
hemelsbreed verschil. De eerste blijft den Staatsgodsdienst trouw. Zij verstaat,
meesteres over de Kerk te wezen, niet alleen krachtens de volheid harer souvereiniteit,
doch tevens omdat zij den godsdienst, of liever den katholieken godsdienst, als
onontbeerlijk beschouwt tot het behoud van regeering en van maatschappij. Voor
Josef, integendeel, heeft het geestelijk domein niets gemeens met het wereldlijk
domein. Het eerste is gewetenszaak, het ander is een zaak van openbare macht.
Dienvolgens mag de godsdienst zich niet meer met de burgerlijke zaken bemoeien,
dan de Staat in geloofszaken hoeft op te treden.
Tegenover de dogma's blijft de vorst dus onverschillig. Allen zal hij dulden, in
zooverre deze met de orde strooken, omdat hij zich onbevoegd erkent, tusschen
dezelven te beslissen. En de verdraagzaamheid wordt hem niet alleen door de theorie
opgelegd, doch tevens door de zorg voor het algemeen welzijn, krachtens hetwelk
hij bestaat. Hij kan niet dulden, dat een nuttig burger, om den wille van zijn geloof,
kan ontzegd worden van zijn rechten of belemmerd in zijn werkzaamheid en bij
diensten, welke hij de gemeenschap kan bewijzen ‘Voor mij wil verdraagzaamheid
enkel zeggen, schrijft Josef II, dat ik, in de uitsluitend wereldlijke zaken, iedereen,
die daartoe bekwaam is en die de Staten voordeel of nijverheid kan aanbrengen, zou
toelaten gronden of ambachten te bezitten en staatsburger te wezen, zonder op den
godsdienst te letten’(1). De verdraagzaamheid, welke hij verkondigt, is dus die
voorloopige verdraagzaamheid der XVIo eeuw niet meer, die een uitvlucht was welke
bij gebrek aan beters uitgedacht werd, in afwachting dat de godsdienstige waarheid
uitsluitend kon opgelegd worden(2). Het is de verdraagzaamheid, verheven tot
grondbeginsel der burgerlijke maatschappij, wel is waar niet als een menschenrecht
erkend, doch wèl als een onontbeerlijke voorwaarde tot het verwezenlijken van de
doeleinden der regeering.

(1) Von Arneth: Maria Theresia und Josef II., deel II, blz, 152.
(2) Geschiedenis van België, deel IV, blz. 80.
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In Oostenrijk, waar er schier zooveel eerediensten zijn als talen en nationaliteiten,
waar protestanten, orthodoxen, joden, ja Mohammedanen, onder den schepter der
Habsburgers naast de katholieken leven, was niets aantrekkelijker en overigens
redelijker, dan den sluitboom weg te nemen, welke, eeuwen lang, de bonte massa
der afgescheidenen en ongeloovigen belet heeft, onbeperkt deel te hebben aan de
weldaden der monarchie en zonder voorbehoud tot derzelver voorspoed mede te
werken. De afkondiging van het edict van verdraagzaamheid, op 13 October 1781,
wierp dien sluitboom met een pennetrek omver. Het catholicisme was geen
Staatsgodsdienst meer; de burgerlijke rechten, tot hiertoe alleen zijn volgelingen
voorbehouden, werden het gemeengoed van al de burgers. Een maand later, op 12
November, werd de hervorming op de Nederlanden toepasselijk gesteld(1).
Hier echter kon de verscheidenheid der beleden eerediensten niet ingeroepen
worden. Sedert Albertus en Isabella, had het catholicisme zich volkomen met de
natie vereenzelvigd. De verspreide protestantsche gemeenten, die te Maria-Hoorebeke,
te Rongy bij Doornijk, te Dour in Henegouw, te Nessonvaux, te Hodimont, te Eupen
in Limburg bestonden, waren nog slechts eenvoudige getuigenissen van een vervlogen
tijdvak; haar onbeduidendheid bevestigde des te beter de stevige macht der Kerk.
De geest van afscheiding was zoo zeer uit het land verdwenen, dat zelfs het verblijf
van de Calvinistische garnizoenen der ‘barrière‘, verre van dien te bevorderen, tot
zijn uitroeiing had bijgedragen. De regeering had niet nagelaten, de predikanten tot
de orde te roepen, als zij hier of daar al te veel ijver aan den dag legden en propaganda
maakten. En hoe zou de haat, dien het volk voor de vreemde soldaten koesterde, niet
overgaan tot den godsdienst van die onwelkome, onuitstaanbare gasten? Doch hoe
onbemind het protestantisme ook geworden was, toch dacht nie-

(1) Gachard: Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, deel XII, blz. 89. Voor de hervorming in
Oostenrijk, zie G. Lösche: Von der Duldung zur Gleichberechtigung (Weenen, 1911). De
keizer vond dadelijk navolgers in Duitschland. In 1783 kondigde de aartsbisschop van Trier
een edict van verdraagzaamheid af, om den godsdienst eerbiedwaardiger te maken door een
einde aan vervolging te stellen en om de fabrikanten in zijn landerijen te lokken. A. Sorel:
L'Europe et la Révolution française, deel I, blz. 116.
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mand er aan, de kleine gemeeschappen te ontrusten, welke het nog beleden. Het volk
wist van dezelven niets af, en sedert de mislukte poging tot vervolging, die de stugge
godsvrucht van Maria-Elisabeth even in verzoeking gebracht had(1), duldde de
regeering niet, dat hun onschuldige vrijheid gestoord werd. Hoe meer zij tot het ‘licht
der eeuw’ toetrad, des te minder gedoogde zij, dat de protestanten door godsdienstijver
benadeeld werden.
In 1762, beval de Private Raad de vicarissen-generaal van het bisdom Ieperen aan,
tegen dezelven geen ‘luidruchtige middelen’ aan te wenden. Te Rongy liet hij, in
1771, de protestanten toe, een kerkhof aan te koopen, daar de verplichting, waarin
zij zich tot dan bevonden hadden, hun dooden in tuinen te begraven, ‘zeer hinderlijk
voor hun buren en onuitstaanbaar voor hen zelven was.’ Hij stond hun zelfs toe,
vergaderingen in hun huizen te houden. ‘De ergernis, zegde hij niet zonder spotternij,
welke kan voortspruiten uit het verschil van hun godsdienst, schijnt geen groeten
indruk meer te maken op de katholieken van Rongy, die sinds menschengeheugen
gewend zijn die ketters in hun midden te zien; zij is, in alle geval, slechts een
godgeleerde ergernis’(2). Bovendien kende de rust, die men hun gunde, hun geenerlei
recht toe. Zij was slechts gesteund op de lankmoedigheid van het gezag Zoo de Raad
gemakkelijk over de ‘godgeleerde ergernis’ heenstapte, waakte hij er toch zorglijk
voor, hun te verbieden, alle openbare ergernis te veroorzaken. Het is een punt,
waaromtrent nooit eenige twijfel bestond, bevestigde hij in 1770, dat hun rust slechts
op verdraagzaamheid gegrondvest is’(3).
Het keizerlijk edict verving die feitelijke verdraagzaamheid plotselings door een
principieele verdraagzaamheid. Voortaan zouden de protestanten zoo vrij wezen als
de katholieken. Evenals zij; zouden zij niet alleen openlijk hun godsdienst mogen
belijden, doch ook de volheid der burgerlijke rechten genieten, mogen trouwen,
testament maken, wettige huisgezinnen stichten en naar alle bedieningen dingen. Dat
waren

(1) Zie hooger, blz. 215.
(2) E. Hubert: Etude sur la condition des protestants en Belgique, blz. 199, 206, 210.
(3) Ibid., blz. 202.
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gevolgen, die des te meer aandacht hadden verdiend, daar zij tegen een lang
ingewortelde overlevering indruischten en de minderheid, welke daaruit baat trok,
onbeduidend was. De Private Raad, die tijdens de reis van Josef kennis gekregen
had van dezes ontwerpen, had schuchtere tegenwerpingen. geopperd(1). Staatkundige
bezwaren hadden nooit vat gehad op een vorst, die door de abstracte rede geleid werd
en onbekwaam was, de eenvormigheid in het goede aan een ellendig opportunisme
te offeren. Wat nuttig was in Oostenrijk, moest het immers ook wezen in België!
Waarom dan een onderscheid. gemaakt? Moet een snelle verwezenlijking van het
goede en het ware niet bij voorbaat de tegenkanting der vooroordeelen ontwapenen?
‘Groote zaken moeten schielijk gebeuren. Elke verandering verwekt eenig misbaar.
Het is beter, het publiek in eens in te lichten over zijn ontwerpen en, na een besluit
te hebben genomen, naar niets te luisteren dat er tegen is, doch vastberaden te
volharden in de uitvoering van het geen men besloten heeft’(2). Kende de keizer
overigens België niet? Had hij zelf niet opgemerkt, dat een menigte Engelsche en
Hollandsche protestanten te Oostende gevestigd waren? Was het niet te verwachten,
dat de afkondiging van het edict er tal van anderen zou aanlokken, tot welzijn van
land en Staat?
Werkelijk lokte zij niemand aan(3). Het einde van den zeeoorlog was ook het einde
van de aantrekking, welke de Oostendsche haven tijdelijk op de vreemdelingen
geoefend had. Bij den vrede, trokken zij naar hun land terug. Het edict van 12
November had dus geenerlei invloed op den economischen toestand van het land.
Men bemerkt ook niet, dat de protestanten, die het niet gevraagd hadden, daardoor
meer belangrijkheid verwierven. Zij waren zoo weinig talrijk, dat

(1) Ibid., blz. 110. Neny, die zoo erg tegen het ‘fanatisme’ gekant was, keurde het edict af.
Gachard: Ordonnances, deel XII, blz. 89 n.
(2) Von Arneth: Maria Theresia und Josef II., deel III, blz. 360.
(3) De enkele Zwitsersche en Hollandsche protestanten, die zich later hier en daar in het land
kwamen vestigen (Hubert: op. cit., blz. 155), waren slechts vluchtelingen, die door plaatselijke
vervolgingen of politieke wanorden naar hier gedreven werden. Het edict was gansch vreemd
aan hun komst.
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niemand van hen iets te duchten had. De gewichtigheid van den door den keizer
getroffen maatregel lag dus geenszins in de voordeelen, welke hij de ketterij schonk,
doch in den slag, welken hij het catholicisme toebracht. Tot hiertoe was hetzelve de
godsdienst geweest, voortaan was het nog slechts een godsdienst.
De Staat rukte zich los van de Kerk. De geloofsbelijdenis, waarvan sedert
Constantinus het genot der politieke rechten afhing, had nog slechts vat op het
individueel geweten. Was het niet te vreezen, dat het zoo plotselings verbreken eener
duizendjarige overlevering heel de maatschappelijke orde in gevaar bracht? De aan
de protestanten verleende godsdienstvrijheid zelve verschrikte de gemoederen niet.
De bisschop van Antwerpen verklaarde integendeel, dat hij ‘een hartelijke
genegenheid koesterde voor elken protestant, die, door opvoeding en aangeboren
vooroordeelen, zijn sekte getrouw blijft, maar toch een onberispelijken levenswandel
heeft, zooals er onder hen een groot aantal zijn, die ons tot toonbeeld kunnen
strekken’(1). Doch de onverschilligheid, waarvan de Staat in zake godsdienst blijk
gaf, zou den godsdienst zelf in gevaar brengen, de vrijheid van gelooven zou leiden
tot de vrijheid van niet-gelooven en tot de nog afschuwelijker vrijheid, eens anders
geloof aan te randen. De philosophie zou voorzeker de verdraagzaamheid ten nutte
maken om het masker van het protestantisme op te zetten en de Kerk verraderlijk
aan te vallen. ‘Haar volgelingen verbergen zich nog meerendeels; zij nemen een
uiterlijke welvoegelijkheid in acht, omdat zij zien, dat de katholieke godsdienst tot
hiertoe de eenige is, die geëerbiedigd en toegelaten wordt; het zou hun duur te staan
komen, moesten zij zich openlijk voor afvalligen uitgeven; doch die vrees zal niet
meer bestaan, zoodra de protestantsche sekten zullen geduld worden en dat men, in
die gezindten, al de wereldlijke voordeelen zoowel als de katholieken zal kunnen
genieten; dan zullen die rampzaligen zich bij de protestanten voegen, niet omdat zij
hetzelfde geloof belijden... doch omdat zij onder dien dekmantel onbevreesd het juk
zullen kunnen afschudden, al de

(1) Feller: Recueil des représentations, etc. Geestelijk gedeelte, 3e deel van den 2n bundel, blz.
164.
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godslasteringen uitbraken die hun op het hart liggen, en de Roomsche Kerk in het
belachelijke trekken... Dat addergebroed, wiens geliefkoosd leerstelsel het uitmoorden
zoowel van priesters als van koningen betracht, bereidt den Staat en de Kerk
verschrikkelijke rampen voor, zoodra het maar vrij zal wezen en een schuilplaats zal
gevonden hebben om zich te verbergen!’(1)
Die vrees uitte zich nochtans slechts door tamelijk zeldzame en schuchtere
vermaningen. Over het geheel, werd 's keizers edict door het volk slechts naar zijn
onmiddellijke gevolgen beoordeeld. Daar deze onbeduidend waren, ontrustte het
zich niet. De kleine groep ‘verlichte lieden’ gaf het haar goedkeuring. Het vond zelfs
instemming onder de geestelijkheid. Alleen de bisschoppen van Antwerpen, Namen
en Roermond teekenden eerbiedig protest aan. De bisschop van Doornijk, de prins
van Salm-Salm, ontving de keizerlijke beslissing als een hofprelaat betaamt, begroette
in dezelve ‘den best begrepen ijver om den katholieken godsdienst en zijn dienaars
te doen eerbiedigen en liefhebben door de protestanten, en dezen te stichten door het
goede voorbeeld en de beoefening der Christelijke liefde’(2). Bovendien had de paus
zich niet geuit. Reeds in 1782 aanvaardde de aartsbisschop van Mechelen, de kardinaal
van Franckenberg, het voldongen feit en schreef hij in zijn vastenbrief den
gedragsregel der katholieken voor, ‘in een tijd, dat de burgerlijke verdraagzaamheid,
aan de verschillende protestantsche sekten bewilligd door onzen doorluchtigen vorst,
wiens inzichten wij moeten eerbiedigen, onze liefde voor den godsdienst, onzen ijver
en onze barmhartigheid wellicht op de proef zal stellen’(3).
Nadat de godsdienst van den Staat gescheiden was, moest hij nog aan dezes toezicht
onderworpen worden. In Oostenrijk als in België, liet Josef II het Febronisme in de
wet brengen. Op 28 November 1781, werd de rechtsbevoegdheid van de vreemde
oversten over de kloosterorden afgeschaft. Den 5n December werd de bisschoppen
het recht gegeven om huwelijksdispensaties te verleenen. De prins van Kaunitz deelde
den nuntius mede, dat de regeering vast besloten was,

(1) Ibid., blz. 146.
(2) E. Hubert: Etude sur la condition des protestants, blz. 134.
(3) Ibid., blz. 150.
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de geestelijke macht ‘uitsluitend te beperken tot zaken van dogma of van innerlijk
godsdienstigen aard’(1). Het gerucht verspreidde zich, dat kort te voren tal van kloosters
in de erfstaten waren opgeheven.
Heen en weer geslingerd door zijn toewijding aan Rome en door zijn eerbied voor
den keizer, trachtte de aartsbisschop te gehoorzamen en tevens de grondbeginselen
te vrijwaren. Hij smeekte den paus hem toe te laten, huwelijksdispensaties te
verleenen, veroorloofde zich hem eraan te herinneren, dat de verplichting om
dispensatie te Rome te vragen dikwijls erge misbruiken verwekt had, hield hem ten
slotte voor, dat Josef II onwrikbaar zou blijven. Hij voerde 's keizers bevel uit, zooals
men een aftocht onderneemt, al schermutselend.
In een de landvoogden toegestuurde memorie, beknibbelde hij Kaunitz'
grondbeginselen, die ‘van aard waren om de beide machten gedurig in botsing te
brengen en beider rechtmatige grenzen te verwarren’. Hij hoopte steeds, dat hij het
gevaar zou kunnen afwenden, dat de kloosters bedreigde, en hij bezwoer hen, niet
te mennen, ‘dat de geestelijke orden volstrekt niet tot het wezen van geloof en
godsdienst zouden behooren’; hij riep hun bescherming in ‘ten voordeele van de diep
beproefde munsters van dit land, welke, nog steeds bedreigd met dezelfde ramp die
verscheidene kloosters der andere erflanden reeds getroffen heeft, nochtans met
vertrouwen berusten op den godsdienst en de godsvrucht van Zijn Majesteit, welke
haar zoo plechtig haar staat en haar bezittingen, verzekerd heeft’(2). Doch 's keizers
besluit was genomen. Den 17n Maart 1783 verscheen een edict, ‘in het belang van
den godsdienst en van de menschheid’ afgekondigd, tot afschaffing van ‘de kloosters
van beide kunne, waar slechts een louter bespiegelend leven geleid wordt en den
godsdienst, den Staat en den evenmensch volkomen onnut zijn’(3). Den 2n Juli, moeten
de bosch- en veldkluizenaars ook verdwijnen, ‘wegens de ongelegenheden, die daaruit
voortspruiten’.

(1) Feller: Recueil, loc. cit., blz. 290.
(2) Ibid., blz. 290, 292.
(3) Gachard: Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, deel XII, blz. 255.
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De ‘philosofen’ jubelden. ‘De verspreiding der wetenschap, schreef Shaw, heeft de
omverwerping van de kloosters voorbereid, welke hun uitbreiding slechts verschuldigd
waren aan de tijden van onwetendheid, en de souverein der Nederlanden gaf de
andere katholieke vorsten een prachtig voorbeeld... Die groote verbetering werd
zonder weerstand voltrokken. De zoolang door den valschen godsdienst gesmoorde
stem der rede kon zich eindelijk verheffen en de ontbinding der munsters, welke in
Engeland, in de XVIe eeuw, niet zonder opstand en rumoer kon geschieden, werd
zonder geweld noch verzet in een katholiek land verricht’(1).
Het valt te betwijfelen, of de ‘stem der rede’ wel zooveel vermogen op de Belgen
had, doch zeker is het, dat de afschaffing der kloosters de openbare denkwijze niet
in beroering bracht(2). De 163 te niet gedane huizen, meestal vrouwenkloosters, waren
van onbeduidend belang. Het bespiegelend leven had hun leden de gelegenheid niet
gegeven, eenigen invloed op het volk te verwerven. Schier overal, trouwens,
gehoorzaamden de slachtoffers van het edict zonder morren en aanvaardden het
pensioen, dat hun toeliet in de maatschappij terug te keeren. Behoudens te Gent,
waar de Karmelieternonnen met omslag uitweken(3), zag men geen ergernis. De
kapitalistengroep zag zelfs met voldoening, dat de kloostergoederen nationaal
eigendom werden. De graaf

(1) Shaw: Essai sur les Pays-Bas Autrichiens, blz. 118. Voor de bijzonderheden der uitvoering,
zie Ch. Piot: Les tableaux enlevés à la Belgique en 1785. Bullet. de l'Acad. roy. de Belgique
[1877], blz. 757; Ch. Magnette: L'édit du 17 mars 1783 supprimant les couvents aux Pays-Bas,
et la cour de France. Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 5e reeks, deel V [1895], blz. 273
en volg.; J. Laenen: Etude sur la suppression des couvents. Annales de l'Acad. d'archéologie
de Belgique, deel LVII [1905], blz. 419 en volg.; van Zuylen van Nievelt: Annales de la Soc.
d'Emulation pour l'histoire de la Flandre, deel LVI [1906], blz. 310 en volg.; A. van Werveke:
Bullet. van de Mij van Geschiedkunde te Gent, 1914, blz. 50 en volg. De goederen der
afgeschafte kloosters worden door een bijzondere commissie beheerd. R. Gits: L'établissement
de la commission ecclésiastique des fondations pieuses. Analectes pour servir à l'histoire
ecclésiastique de la Belgique, deel XXXVII [1911].
(2) Malingié: Le livre des jours, deel I, blz. 167, stelt zulks met spijt vast.
(3) Elie Harel: Histoire de l'émigration des religieuses supprimées dans les Pays-Bas (Brussel,
1875).
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van Beaufort verklaarde aan de Staten van Henegouw dat, zoo hun tusschenkomst
hem ettelijke van de beschikbaar geworden gebouwen kon bezorgen, hij dezelven
in fabrieken zou laten veranderen(1).
Het gemak, waarmede zijn eerste ontwerpen verwezenlijkt werden, moest den
keizer natuurlijk versterken in de overtuiging, dat hij slechts hoefde te bevelen om
gehoorzaamd te worden. Door de aanstelling, in 1785, van abt Nelis, een ‘verlicht’
priester, een beschermeling van Cobenzl en van Neny, tot bisschop van Antwerpen,
mocht hij op een machtige hulp rekenen van wege de bisschoppen, die trouwens zeer
meegaand waren. Nieuwe verordeningen vervolgden dus de planmatige omsluiting
der Kerk. Den 28n September 1784, werd het huwelijk tot louter burgerlijke
overeenkomst verklaard en als zoodanig aan de bevoegdheid der geestelijke
rechtbanken onttrokken. Den 26n September 1785 ontvingen de pastoors het bevel,
de vorstelijke edicten van den preekstoel af te lezen. Dat was het uitgangspunt van
een reeks maatregelen, die moesten dienen, niet alleen om de kerkelijke macht de
grenzen harer bevoegdheid aan te wijzen, doch ook om ze, in haar betrekkingen met
de geestelijken en met de geloovigen, aan de grondbeginselen van den ‘echten
godsdienst’ te onderwerpen. De Staat treedt rechtstreeks op in het domein der tucht,
wordt godgeleerde, zedenkundige en kent ook het kerkrecht.
In den aanvang van het jaar 1786 zijn de elkander snel opvolgende verordeningen
uit Weenen stug, doortastend of bits opgesteld. Het keizerlijk kabinet schijnt een
synode geworden. Den 23n Januari worden alle sermoenen, zonder onderscheid, aan
de gewone regelen der censuur onderworpen. Den 11n Februari worden, in al de
gemeenten van het land, de kermissen op denzelfden dag vastgesteld, ten einde
onnutte uitgaven en vermaken te vermijden(2). Den 8n April worden de tallooze
broederschappen, die in de steden

(1) Rijksarchief te Bergen: Etats du Hainaut, nr 927.
(2) Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, deel XII, blz. 470. Die nieuwigheid, die den keizer
als erge grief aangerekend werd, was reeds door keizer Karel V beproefd geworden. Zie
Geschiedenis van België, deel III, blz. 200.
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en op den buiten wemelen, in een enkele vereenigd, die der ‘werkelijke naastenliefde,
onder de bescherming van den Zaligmaker Jezus-Christus’. Den 10n Mei worden al
de ‘bedevaarten in troepen’ en de jubilé's afgeschaft, terwijl het aantal processies
verminderd wordt tot twee per parochie en het, welvoegelijkheidshalve, verboden
wordt er muziek te spelen en er standbeelden, vaandels van ambachten of andere
dergelijke veelkleurige zaken rond te dragen. Den 22n Mei wordt bevel gegeven de
algemeene telling te doen van de goederen der wereldlijke en reguliere geestelijken.
Den 29n Mei worden maatregelen getroffen tot een doelmatiger en redelijker indeeling
der parochiën. Den 16n Juni, worden al de pastoorsambten van het land bij wedstrijd
begeven.
Het met zoo'n koortsachtige haast opgetrokken gebouw werd, ten slotte, den 16n
October voltooid. De Staat eigent zich de opleiding der priesters toe. Waartoe zou
het hem trouwens dienen, de hervormde tucht onder zijn toezicht te stellen, zoo het
personeel dat dezelve moest toepassen met ‘ultramontaansche vooroordeelen’ behept
bleef, zoo het voor het licht gesloten, grof van zeden was, en de ware Christelijke
liefde niet kende? Hij alleen vermag ze tot hun taak op te leiden, of liever, tot de
taak, waarmede hij hen belast(1). Dienvolgens beveelt hij de sluiting van de
bisschoppelijke seminaries, spelonken van ingewortelde dwalingen en misbruiken.
Van November 1786 af, worden al de studenten in de godgeleerdheid overgebracht
naar twee Staatsscholen: het algemeen seminarie te Leuven en het bulpseminarie te
Luxemburg(2). Natuurlijk zullen zij daar onderwezen worden volgens de zuiverste
Febroniaansche leerstelsels. Een studieplan was zorgvuldig opgemaakt. De
Oostenrijker Stöger, die geen Fransch kent, zal op dezes toepassing waken, en
uitgekozen leeraars zullen hem in zijn taak bijstaan.

(1) In 1787 schrijft Josef aan Murray, dat hij wilde ‘dat de geestelijken werkelijk de bedienden
van den Staat zouden worden, en dat zij het ambacht van luiheid en verkwisting niet meer
beoefenen, door het volk in onwetendheid en in louter uiterlijke godsvrucht te houden’. H.
Schlitter: Briefe und Denkschriften, blz. 88.
(2) Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, deel XII, blz. 544.
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Nu is het werk gereed. In stede van het verstandelijk en maatschappelijk apostelschap
van dun Staat te dwarsboomen, zal de door hem gedrilde geestelijkheid hem daar
voortaan bij helpen. De Kerk, die zoolang onafhankelijk en overweldigend was, zal
eindelijk in de hand des vorsten gehouden worden, ‘als klei in de handen van den
pottenbakker’(1).
Er viel nu niet meer te twijfelen over 's keizers inzichten. Niemand kon ernstig
denken, dat hij het katholiek geloof vaarwelgezegd had. Men wist, dat hij te Weenen
blijk van rechtzinnige godsvrucht gaf en bij elke gelegenheid zijn eerbied voor den
godsdienst betuigde. Doch, voor een katholiek, is het geloof onafscheidbaar van de
Klerk. God, die het eerste geeft, heeft de tweede gevestigd, en haar goddelijke
oorsprong is de grondslag zelf van de vrijheid, waarop zij aanspraak maakt om de
menschen tot hun laatste einde te vergezellen. Hoe geloovig Josef zich ook vleide
te wezen, dwaalde hij meer nog dan vroeger de Jansenisten van den rechten weg af,
door de Kerk aan zijn voogdij te onderwerpen, - door dezelve te verplichten zich van
den hemel af te wenden om al haar streven op de aarde te vereenigen, - door zich te
veroorloven haar tucht te hervormen, haar woord toe te lichten, haar priesters op te
leiden.
Zag men, overigens, rondom hem de slecht uitgedoofde overblijfselen dier verfoeide
ketterij niet weer oplaaien? Was Febronius geen Jansenist? Waren zij ook geen
Jansenisten, die abt Mann, de oud gunsteling van Cobenzl en de slechte geest van
de Brusselsche Academie, en die ambt Marrant, voor wien een leerstoel van
kerkgeschiedenis in 1783 ter Hoogeschool van Leuven gesticht werd, en die daar
zijn toehoorders geërgerd had, door de lichamelijke hemelvaart van Maria te
loochenen? Had een keizerlijke verordening van 19 Augustus 1782 niet verboden,
in het onderwijs nog te gewagen van de bul Unigenitus(2)? En liet de goedkeuring,
waarmede de vrijgeesten, de vrijdenkers, de ‘philosofen’, die allerminstens deïsten
zooniet godloochenaars waren, de keizerlijke her-

(1) Uitdrukking van d'Oultrepont: Sur l'origine des dixmes, blz. 61.
(2) Ordonnances des Pays-Bas. Autrichiens, deel XII, blz. 196.
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vormingen onthaalden, nog eenigen twijfel over omtrent de strekkingen derzelven?
En worden die hervormingen door het Journal général de l'Europe, door Pieter
Lebrun te Luik opgesteld en te Herve ‘met de toelating van de algemeene regeering
der Oostenrijksche Nederlanden’ gedrukt, sedert 1785 niet geprezen als zoovele
veroveringen op dweperij en bijgeloof? Een zuiver anti-clericale partij, die de Kerk
met bijtende spotternij overlaadt en door alle middelen betracht, dezelve de
gemoederen afhandig te maken, is in wording. De ridder van Heeswijk, en meer
anderen, beroemen er zich op, den bijnaam van ‘anti-monniken’ te verdienen. Men
verspreidt onder het volk, in het Vlaamsen en in het Fransen, het verhaal van een
moord, te Verviers gepleegd door den onderpastoor Pierlot, met toelichtingen, welke
men gissen kan(1). Zoo de dogma's zelven nog niet aangedurfd worden, worden de
overleveringen, de tucht, de hiërarchie der Kerk met evenveel vuur en hartstocht
door de ‘philosofen’ aangevallen, als de protestanten dit in de XVIe eeuw deden.
Dat was meer dan voldoende om de vrees te rechtvaardigen, welke het edict van
verdraagzaamheid de bisschoppen in 1782 ingeboezemd had. En toch is het ontzag,
dat de keizer over hen bezit, nog zoo groot, dat zij, vóór het dreigend gevaar,
nauwelijks de stem durven verheffen. Zij gehoorzamen met een pijnlijke gelatenheid,
maar toch gehoorzamen zij. Alleen de bisschop van Namen is krachtdadig genoeg,
om de studenten zijner diocese te verbieden naar het algemeen seminarie te gaan:
daarvoor wordt hij gestraft met de intrekking van zijn jaarwedde en met het bevel,
zijn intrek in een abdij te nemen(2).

(1) In 1779 werd eveneens in het Vlaamsch en in het Fransen het verhaal verspreid van den
moord op zekere juffrouw Warrimont door den kanunnik Sartorius. (A. Dubois: Les frères
Sartorius, in La Belgique judiciaire, deel XIX, blz. 29 en volg.). Reeds in 1780 klaagt de
aartsbisschop van Mechelen over het verspreiden van slechte boeken in het land. (A.
Verhaegen: Le cardinal de Franckenbers, blz. 95. Brugge, 1889.). Hij betreurt, dat naakte
beelden in de Warande te Brussel staan, dat in de vasten gedanst wordt, dat schouwburgen
in de goede week spelen. (Ibid., blz. 127, 128, 132)
(2) L. Lahaye: Inventaire de la correspondance du Conseil Provincial de Namur, blz. 199. Het
decreet werd eenige maanden later ingetrokken. Ibid., blz. 339.
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Edoch, hoe gewend de geestelijkheid, ook is, haar oversten te eerbiedigen, is zij
verwonderd en weldra verontwaardigd over hun zwakheid. Onder de monniken, die
vertoornd zijn over de afschaffing der kloosters, onder de parochiepastoors, die
vernederd worden door de censuur, verbitterd zijn om het verbod van processies en
broederschappen en zich ontrusten over de bestaande ontwerpen der regeering, kan
de door beschouwingen van belangen en door gewetenskwellingen aangewakkerde
misnoegdheid zich niet meer bedwingen, zij geeft zich lucht door openbare uitingen
en door een heimelijken veldtocht tegen de keizerlijke maatregelen. De Kapucijnen
onderscheiden zich door hun stoutmoedigheid. In tal van kerken, worden de
geloovigen door sermoenen tot wederstand opgehitst. Priesters maken de edicten op
het huwelijk te nutte om, vóór de ouders, het onrustbarend vraagstuk over de wet
tigheid hunner kinderen op te werpen. De gisting verspreidt zich zoo snel, dat de
regeering, in December 1786, het raadzaam acht, haar ambtenaars aan te manen, ‘de
redevoeringen de sermoenen, den handel en wandel der pastoors’ van dichtbij na te
gaan, zoowel in de steden, als op den buiten(1).
En om den vijand doelmatiger te bestrijden, zal de beweging hem zijn wapens
ontleenen en, evenals hij, de drukpers ter hulp roepen om de gemoederen tot opstand
te drijven. Eenige te Luik uitgeweken oudjezuïeten, pater Dedoyar, pater Brosius,
pater Feller vooral, beginnen de Kerk te verdedigen met evenveel ijver, geweld, vuur
en partijdigheid als Pieter Lebrun dezelve aanvalt. Reeds in 1787 beknibbelt Brosius,
in het Journal historique et politique, de inzichten en de hervormingen des keizers
met een hevigheid, die niet voor laster terugdeinst. Feller, die nog geweldiger,
onrechtvaardiger, beleedigender is, verandert het Journal historique et littéraire in
een strijdblad, dat reeds in 1788 zoozeer te duchten is, dat de regeering het verbiedt.

(1) Ibid. blz. 198.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

411

III
Protest, onrust, lawaai waren machteloos gebleven, zoo zij slechts de Kerk beroerd
hadden. Doch de natie, die de eerste keizerlijke maatregelen niet zooveel kalmte,
met zooveel onverschilligheid bejegend had, zou weldra in de beweging meegesleept
worden. De hervormingsgezinde politiek, die dezelve in den beginne gespaard, had,
zou ze op haar beurt aanvatten en ze, met evenveel onvoorzichtigheid als
zelfvertrouwen, in een zelfde verzet met de geestelijkheid vereenigen; zij zou twee
geduchte vijanden tot bondgenopten maken; deze zouden eensgezind hun krachten
inspannen tegen haar en zij zou ten slotte het slachtoffer worden, van de door haar
zelf bewerkte ramp.
Het is buiten kijf, dat bij de troonsbestijging van Josef II, de staatkundige en
bestuurlijke, inrichting der Nederlanden niet langer kon blijven wat zij was. Zij geleek
op een in herbouw zijnde huis, dat, achter stellingen verborgen, hier half gesloopt,
ginder zoo goed mogelijk hersteld, elders onder zijn onvaste deelen geschoord, het
uitzicht eener voorloopige, in de gauwte verzonnen inrichting biedt. Het was te laat
om het aangevangen werk stop te zetten, het huis was onbruikbaar. De bewoners
moesten zulks toegeven. Zij voelden wel, dat het ouderwetsch, ongeriefelijk en
kostelijk van onderhoud was. Doch zij verstonden, den bouwmeester niet naar eigen
zin te laten begaan en, vermits hij voor hen werkte, wilden, zij hun medezeggenschap
hebben in zake plans en bestekken. Hij had hen aanhoord of dan toch geveinsd hen
te aanhooren, zoolang Maria-Theresia leefde. Doch eensklaps veranderde zijn
stemming. Wrevelig om de trage vordering van zijn werk, besloot hij daaraan een
eind te maken en luisterde naar niemand meer. Hij bepaalde er zich bij, en dan nog
als 't pas gaf, te antwoorden, dat hij zijn ambacht kende, dat hij zijn taak grondig
bestudeerd had en dat het Weensch model, volgens hetwelk hij het oude huis zou
verbouwen, een iegelijk zou bevallen.
Josef II was even rechtzinnig als verwaand. Sedert lang, vóór zijn reis door België,
had hij al de gebreken erkend eener staatsregeling, waarin het hoofdgezag en de
plaatselijke mach-
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ten niet met elkander in verband stonden, waarin de provinciale zelfstandigheid elken
vooruitgang ondraaglijke hinderpalen in den weg legde, waarin de uit eenige
bevoorrechte personen samengestelde Staten de natie beweerden, te verte
genwoordigen, en waarin het ‘algemeen belang’ overal moest onderdoen voor
bijzondere belangen. Gewis waren de schreeuwendste misbruiken uitgeroeid. Doch
dat was slechts lapzalf: een algeheele omwerking drong zich op. Niets mocht langer
de heilzame werking van den Staat weerstaan, zijn almacht dwarsboomen.
Overleveringen en vooroordeelen, die den maatschappelijken vooruitgang
belemmerden, dienden uitgeroeid. Het kon niet geduld worden, dat België, tot zijn
eigen nadeel, verstond te ontsnappen aan hervormingen, die Oostenrijk een nieuw
aanschijn gaven. In de ‘vaderiandsche’ opvatting(1) des keizers, waren al de
kroonlanden leden van een zelfde lichaam, de bestanddeelen van één zelfden Staat.
Persoonlijk belang, dat op den keizer geen vat had, mocht er ook geen hebben op
zijn onderdanen. Plicht en rede geboden hun, zich met de door hem verzonnen, de
echte middelen, naar het geluk te laten leiden.
Aldus, en vóór alles, moest België's aloude zelfstandigheid verdwijnen. Het land
zou geworpen worden in dat mengelmoes van volkeren en nationaliteiten, welke
Josef II meende in één en denzelfden vorm te mogen gieten, om een vast,
onverbreekbaar geheel te bekomen. De met Oostenrijk gesmolten Nederlanden zouden
dus tevens in Oostenrijk versmolten wezen. Uit politiek belang, had Philips II dezelven
in de XVIo eeuw willen verspaanschen; nu dreigde Josef II, om den wille van het
algemeen welzijn, ze te ‘veroostenrijkschen’(2).
De natie begreep het dadelijk en, zoodra zij dit begrepen had, maakte zij zich tot
den wederstand gereed. Het ontbrak niet aan lieden, welke, evengoed als de keizer,
de gebreken en misbruiken inzagen, onder welke dezelve leed, en die gereedelijk
hadden medegewerkt aan trapsgewijze hervormin-

(1) Hij zelf spreekt van zijn ‘vaderlandsch hart’, om van zijn toewiiding aan den Staat te spreken.
Von Arneth: Maria Theresia und Josef II., deel II, blz. 5.
(2) O. Lorenz: Josef II. und die Belgische Revolution, blz. 3 en volg.
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gen, die met de gevoelens en de zeden des volks konden strooken. Doch zoodra zij
gewaar werden, dat het absolutisme verstond hun dwang op te leggen, schaarden zij
zich zonder aarzelen naast hen die, rechtzinnig of baatzuchtig, de gevestigde orde
wilden behouden en alle nieuwigheid verwierpen, alleen omdat zij nieuwigheid was.
Door de strengheid en de eenvormigheid zijner methodes, dreef de keizer zelf zijn
dun gezaaide aanhangers naar de rangen zijner vijanden. Hij stond tegenover een
algemeen verzet.
Dit laatste was des te meer te duchten, daar het van den beginne af optrad als de
verdediger van het recht tegen de willekeur. In den strijd, dien Josef aanging, zou
hij noodzakelijkerwijze de hatelijke rol moeten vervullen van den dwingeland, die
wettelijkheid en plechtige eeden onder de voeten trapt. Het was hem niet mogelijk
zijn hervormingen in te voeren, zonder 's lands privileges te schenden. Nu, die
privileges had hij plechtig bezworen, door het toedoen zijner landvoogden. Door
dezelven te krenken, maakte hij zich schuldig aan meineed, de verfoeilijkste aller
misdaden.
En, hoe dikwijls, hoe hardnekkig, die beschuldiging ook geuit werd, toch was zij
onverdiend. Josef meende zonder den minsten twijfel en gansch rechtzinnig, dat de
privileges niet naar de letter mochten genomen, worden, en dat een redelijke opvatting
derzelven niet onvereenigbaar met zijn ontwerpen was. En eigenlijk bedroog hij zich
niet. Zonder Brabant naar de XIVe eeuw terug te brengen, ware het niet mogelijk
geweest, de Bijde Inkomst nauwgezet toe te passen. Feitelijk waren tal van haar
artikelen in onbruik gevallen; anderen waren omgewend geworden, zonder dat zulks
protest verwekt had. Zij was ‘duister, onverstaanbaar en zelfs, in vele opzichten,
onuitvoerbaar’(1). De keizer heeft het voornemen niet gehad ze te schenden. Alles
wat hij vroeg, was dat men daarvan geen wapen tegen zijn hervormingen maakte,
dat men niet verstond den eed, dien hij gezworen had, een beteekenis te geven, welke
in natuurrecht onaannemelijk was. Hij was verontwaardigd te zien, dat men zich
daarvan bediende om tegen

(1) Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 2e reeks, deel I [1851], blz. 551.
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hem grondwettelijke grieven aan te voeren, welke tegen zijn voorgangers niet
opgeworpen werden. Want grondwettelijke grieven ontstaan veel minder uit teksten
dan uit omstandigheden. Zij worden steeds gevonden als daaraan behoefte ontstaat
en die, welke tegen den keizer ingeroepen werden, waren door hem, in zijn haast,
door zijn gebrek aan maat en zijn verwaandheid verwekt, op het oogenblik, dat zij
zijn vijanden te stade kwamen.
Reeds in den loop van 1783 neemt hij zijn eerste maatregelen. Nauwelijks heeft
hij die zijn helpers bekendgemaakt, of dezen zijn er over verschrikt. Starhemberg
raadt hem een ‘trapsgewijze opklimming’ aan, en wijst hem op het aangeboren en
ingeworteld vooroordeel, dat hier tegen elke nieuwigheid heerscht’(1). Het slecht
onthaal, dat hem te beurt valt, noopt er hem toe, zijn terugroeping te vragen.
Belgiojoso volgt hem als gevolmachtigd minister op(2); rond denzelfden tijd treedt
de oude Neny af, zoodat de regeeringsbureau's onder den invloed komen van 'de
beide Crumpipen's, zonen van een Duitsch ambtenaar, die onder de regeering van
Maria-Theresia naar Brussel kwam.
Dadelijk volgen de verordeningen uit Weenen elkander snel op; zij betreffen al
de takken van beheer en van politie; zij gaan door dik en dun en maken korte metten
met misbruiken, costumen en overleveringen. Een edict van 9 Februari 1784
ontreddert de instelling der ambachten, door de bazen te veroorloven zooveel gasten
te benuttigen als zij willen, zonder rekening met de oude reglementen te houden(3);
een ander (3 Februari 1784) verbiedt de Justitieraden de foltering toe te passen,
zonder de voorafgaande toelating van den Privaten Raad(4); een derde (26 Juni 1784)
verbiedt nog in

(1) Alexandre: Histoire du Conseil Privé, blz. 178, 180.
(2) Zie zijn open brieven van 9 Mei 1783, in Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, deel XII,
blz. 274.
(3) Gachard: Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, deel XII, blz. 330. Nog afdoender
maatregelen, lagen ter studie. Het ontwerp van een edict tot afschaffing der ambachten is
bewaard gebleven. (Mémoires in 8o de l'Acad. roy. de Belgique, 1912, blz. 49). Den 17n
Maart ontneemt een edict de ambachten de vrijheid hun goederen te beheeren, door dezelve
aan de toelating der regeering te onderwerpen. (Ordonnances, deel XIII, blz. 29).
(4) Gachard: Ordonnances, deel XII, blz. 326.
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de kerken te begraven en beveelt, dat de kerkhoven buiten de stad moeten liggen(1).
Ongetwijfeld, zijn die nieuwigheden voortreffelijk. Doch daar de gemoederen
daartoe niet voorbereid zijn, ontrusten zij dezelven. Wat wil de keizer? Hoe ver zal
hij gaan? Zou de beroering, die hij in de kerkregeling brengt, niet eveneens de
staatsregelingen bedreigen? De regeeringsbedienden maken zich ongerust. De
behoudsgezinden zuchten. De openbare meening is opgehitst, en zij die er belang
bij hebben ze gansch te beroeren, maken de gelegenheid ten nutte. ‘Lasterlijke
vlugschriften’ worden rondgedeeld en verwekken zulke slechte uitwerkselen, dat de
censuur moet verscherpt, en de verklikkers 1000 gulden boete moet beloofd worden(2).
De mare loopt, dat een belasting van 40 t.h. op de akkers voorbereid wordt. En tot
overmaat van ramp, schijnt het blad van Lebrun dat, overeenkomstig de
physiocratische leerstellingen, de eenige belasting op den grond voorstaat, dat praatje
te bevestigen, wat natuurlijk schrik verspreidt onder de eigenaars en vooral onder de
grooteigenaars, die in de politiek zooveel invloed bezitten, vermits zij in de provinciale
Staten den adel en de geestelijkheid vertegenwoordigen(3). Reeds einde 1784, merkt
de minister van Frankrijk te Brussel op, dat ‘met de afschuwelijkste losheid over den
doorluchtigen persoon des keizers gesproken wordt’. Te Gent wordt het gedenkteeken,
dat opgericht werd ter plaats, waar Josef voor een processie nederknielde, nu op de
schandelijkste wijze bezoedeld(4).
Doch de keizer koestert te veel verachting voor het gemeen, dan dat hij zich over
deszelfs stemming bekommerde. Noch haat noch liefde bereiken de hoogte van het
edel en koud idealisme, waarin hij leeft. De reeks hervormingen, onderbroken door
de staatkundige gebeurtenissen van 1785, wordt in den loop van 1786 voortgezet.
De provinciebesturen worden onder voogdij gesteld door het verbod, dat hun ge-

(1) Ibid., blz. 385. Maria-Theresia had reeds in 1778 een dergelijken maatregel getroffen. Ibid.,
deel XI, blz. 313
(2) Ibid., deel XII, blz. 369.
(3) P. von Mitrofanow: Josef II., blz. 466, n. 1.
(4) Eug. Hubert: Correspondance des ministres de France à Bruxelles, deel I, blz. 88.
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daan wordt, zonder het oorlof van het kort te voren opgericht geniekorps, openbare
werken voor een hooger bedrag dan 200 gulden uit te voeren(1). De Rekenkamer van
Brussel wordt op de leest geschoeid van de Rekenkamer van Weenen(2). Baron van
Martini wordt in de Nederlanden gezonden, om daar een nieuw rechterlijk stelsel in
te voeren, ‘op den voet, waarop wij goedgevonden hebben het in onze andere erfstaten
in te voeren’(3). De vrijmetselaarsloges, wier bovenmatig aantal den keizer ontrust,
worden verminderd tot een enkele, die te Brussel gevestigd is, ‘onder de oogen der
algemeene regeering’(4). In dit mengelmoes van verordeningen, wordt de graanhandel
niet vergeten. Algeheele vrijheid wordt hem op 11 December 1786 verleend(5).
Deze maatregel kon niet meer te onpas komen. Inderdaad, het jaar zelf, dat de
vrije uitvoer het koren uit het land laat gaan, is het eerste eener reeks van drie jaren
misgewas. Daarbij voegde zich de economische verslapping, die natuurlijk volgen
moet op den door den zeeoorlog verwekten kortstondigen voorspoed. In weinige
maanden wordt de zoo levendige haven van Oostende verlaten.; het werk slabbakt;
de nijverheid ondergaat een crisis, Waarvan het faillissement van het huis Proli (1785)
een der onrustbarendste kenteekenen is. Om het tekort van de ontvangsten van het
doorvoerverkeer in te winnen en de fabrikanten te paaien, moesten reeds in 1785 de
douanerechten verhoogd worden. Doch dat maakt het leven duurder, en het volk
protesteert des te krachtdadiger,

(1) Gachard: Ordonnances, deel XII, blz. 484.
(2) Ibid., blz. 601.
(3) Ibid., blz. 569. Den 3n November was er reeds een nieuw reglement uitgevaardigd op de
rechtspleging in burgerlijke zaken. (Ibid., blz. 552). Cf. Le code civil de l'empereur Joseph
ou reglement de la procédure civile pour les Pays-Bas Autrichiens. (Brussel, 1787). Omtrent
die hervormingen, zie het belangwekkend verslag van Martini aan Kaunitz, vau 17 Mei 1787.
Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 2o reeks, deel VIII [1856], blz. 200 en volg. Zeker is het,
dat de rechterlijke inrichting grondige wijzigingen vergde. In 1724 werd geraamd, dat, alleen
in den Raad van Brabant, 4905 gedingen ten achteren bleven. M. Huisman: Journal des
Tribunaux van 27 Januari 1901.
(4) P. Dechaine: La franc-maçonnerie belge au XVIIIe siècle, blz. 258 en volg.
(5) Ordonnances, deel XII, blz. 608.
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daar het werk schaarscher wordt. En natuurlijk wordt de regeering aansprakelijk
gesteld voor den neteligen toestand, waarin het verkeert; haar wordt ten laste gelegd,
dat zij, door onvoorzienigheid of onbekwaamheid, een staat van zaken verwekt heeft,
die in werkelijkheid voortspruit uit den toestand van Europa zelf, welken zij wèl
voorzien heeft en welken zij ook trachtte te verhelpen, door, reeds in 1783, baron
van Behlen naar Amerika te sturen, om daar nieuwe afzetmarkten voor de nationale
nijverheid te zoeken(1).
Onder den aandrang van de naderende crisis, worden de reeds verbitterde
gemoederen nog stouter. Den 17n November 1786 stuurt de Raad van Vlaanderen
den keizer een lange vermaning(2). Na de weldaden te hebben beschreven, welke het
land onder de oude nationale vorsten genoot, herinnert hij er aan, dat Philips II ‘de
eerste was, welke zich te Madrid vestigde, driehonderd uren van hier, en die,
overladen met de zorgen eener al te groote monarchie, zich liet leiden door vreemde
gevoelens, ingegeven door zijn voorliefde voor de regeering van de grondgebieden
zijner residentie’. De zinspeling was al te duidelijk, dan dat zij niet door den keizer
begrepen werd. Het was niet mogelijk, hem klaarder aan te toonen, waarop zijn stelsel
noodzakelijk zou uitloopen, zoo hij hiermee voortging. Het wordt tijd, dat hij een
nauwkeuriger begrip zijner macht krijgt, ‘Het recht, welk de souvereiniteit van
Vlaanderen naar het doorluchtige Oostenrijksche huis overbracht, heeft niets gemeens
met dat zijner andere Staten: dat recht is een louter recht van opvolging der oude
graven van Vlaanderen... De vereeniging van verscheidene kronen op een zelfde
hoofdas geen wettig middel om de rechten hunner verschillende inwoners te
verwarren. Uw Majesteit heeft bijzondere verbintenissen met zijn onderdanen uit
Vlaanderen aangegaan; deze zijn geheiligd door den plechtigen eed, dien hij bij zijn
inhuldiging gezworen heeft in handen van de Vertegenwoordigers des

(1) H. van Houtte: Contribution à l'histoire commercials des Etats de l'empereur Joseph II.
Vierteljahrschrift für Social-, und Wirtschaftsgeschichte, deel VIII [1910], blz. 353 en volg.
(2) Feller: Recueil des représentations, etc. Burgerlijk gedeelte, 5e bundel, blz. 146 en volg.
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Volks. Die door ons ingeroepen plechtige verklaring is de waarborg onzer rechten
en onzer vrijheden’. Zulke taal was beteekenisvol in den mond van magistraten, die
door de kroon aangesteld waren om in haar naam recht te spreken. De keizer ontving
overigens den brief niet. De landvoogden, over zooveel vermetelheid verontwaardigd,
schreven den Raad, dat zij zijn vermaan slechts konden beschouwen als een ‘uiting
van waanzin’ en gaven hem bevel, het onmiddellijk uit hun boeken te schrappen(1).
En toch, toen de Raad zóó sprak, had hij slechts trouw eens ieders meening
uitgedrukt. Voor dezelve was wat de keizer het ‘algemeen belang’ heette, slechts het
Oostenrijksch juk. Het krenken der belangen, het aanbotsen der vooroordeelen, het
onderst boven werpen der overleveringen wekten het ingesluimerd nationaal
bewustzijn. De Belgische provinciën waren geen eenvoudige bezitting van den
monarch. De rechten, welke hij in dezelven uitoefende, kwamen hem slechts van de
Bourgondische vorsten, welke hij opgevolgd had, en hij was verplicht ze te regeeren,
zooals zij die zei ven geregeerd hadden, wil zeggen overeenkomstig de privileges,
welke hij zich verbonden had te zullen eerbiedigen. Tegenover het absolutisme van
den modernen Staat, werd het oud dualistisch stelsel der middeleeuwen aangevoerd,
waarin vorst en land elk hun eigen rechten bezitten, en in hetwelk de souvereiniteit
slechts bestaat in een geheel van ongelijksoortige machten, welke niet mochten te
buiten gegaan worden, zonder overeenkomst tusschen vorst en onderdanen. Doch
het spreekt van zelf dat, onder den invloed van de denkbeelden van den tijd, het
oorspronkelijk begrip zich omgevormd heeft. De leerstellingen van Montesquieu, ja
die van Jean-Jacques Rousseau worden daarbij aangepast. Reeds in 1778, had de
Brusselsche magistraat bij een geschil met de regeering durven beweren, dat ‘het
volk den souverein gemachtigd heeft om het bestuur regelen voor te schrijven’(2).
Nu, wie vertegenwoordigt het volk en wie spreekt in zijn naam? Het zijn

(1) Feller: Recueil des représentations, etc. Burgerlijk gedeelte, 3e bundel, blz. 102.
(2) Gachard: Collection de documents inéits concernant l'histoire de la Belgique, deel III, blz.
18.
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buiten kijf de Staten. In elke provincie zijn zij de natuurlijke afgevaardigden der
natie. Zij zijn daar die ‘tusschenliggende lichamen’, waarin Montesquieu den
veiligsten waarborg der vrijheid ziet(1). Hun aanwerving onder de bevoorrechte standen
belet de dwingelandij én van beneden én van omhoog. In een goed geordende
monarchie, moeten zij dus de souvereiniteit met den vorst deelen. Bovendien, kennen
zij alleen wat den volksgeest hoeft, en dat is weer een grondslag van hun recht. ‘De
beschaving en de wetgeving der volkeren, zeggen de Staten van Henegouw, houden
gelijken tred en ontwikkelen zich maar geleidelijk. Alle wetgeving, alle
regeeringsvorm, waaronder een natie langen tijd voorspoedig leefde, is voorwaar de
best mogelijke wetgeving, de best mogelijke regeeringsvorm voor die natie’(2).
En dat is weer van Montesquieu afgekeken. Doch anderen gaan verder en zien in
de ‘inhuldigingsovereenkomst’, welke de vorst bij zijn troonsbestijging met het volk
sluit, een wezenlijk ‘maatschappelijk contract’. Volgens hen, vloeien zijn machten
slechts uit dat verdrag voort. Zoo hij dit schendt, verliest hij dezelven en gaan zij
terug naar de natie over, welke hem dezelven overgedragen had. Stoutmoedige
opvatting, die de Blijde Inkomst en al de provincie-privileges tamelijk onverwachts
onder de bescherming van J.-J. Rousseau stelt!(3)
Tusschen den keizer en België is het conflict dus niet alleen de strijd tusschen een
verlichten vorst en een verachterd volk, dat zijn eeuwenoude Staatsregeling getrouw
blijft; daarin is ook de tegenstelling aan te treffen tusschen de twee staatkundige
begrippen, welke de gemoederen toen boeiden: absolutisme en nationale
souvereiniteit. Beide roepen het natuurlijk recht te hunnen voordeele in, en beide
beweren tot opdracht te hebben het volk gelukkig te maken. Doch zij gaan daartoe
zulke uiteenloopende wegen op, dat zij dadelijk alle voeling

(1) Esprit des lois, boek II, hoofdst. 4.
(2) Feller: Recueil des représentations, 1e deel, 4o bundel, blz. 46.
(3) Ibid., 2e bundel, blz. 66; cf. supplément, blz. 61: ‘Een volk dat de eer heeft met zijn vorst
een overeenkomst te sluiten, behoudt rechten, welke de macht van den vorst wijzigen en
temperen;... de afbakening van het gezag is voor het volk geen nieuwe aanwinst van recht,
doch een voorbehouding, een inhouding zijner oorspronkelijke rechten’.
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met elkander verliezen. Tusschen beide is bemiddeling noch overeenkomst mogelijk.
De inrichting van den Staat schijnt belangrijker dan zijn zending. Zij zelven, die
dorsten naar burgerlijke en maatschappelijke hervormingen, zullen belet worden
gemeenschappelijk te handelen door de onvereenigbaarheid hunner staatkundige
verzuchtingen. En daarommoest de minderheid der verlichte lieden, die omtrent tal
van punten Josef's gedachten deelden, samengaan met de behoudsgezinden en de
koppige verdedigers van het verleden. Door zich met hen in een zelfde nationale
reactie tegen den vreemden dwingeland te vereenigen, vleiden zij zich met de hoop,
dezelven tot hun vooruitstrevende gedachten te zullen bekeeren, hen er toe te zullen
nopen mede te werken tot de hervorming der maatschappij, en, samen met hen, den
modernen Staat op de vrijheid te vestigen. Zij werden niet gewaar, dat hun
bondgenooten evenzeer hun ideaal van volkssouvereiniteit verafschuwden als zij het
Oostenrijksch absolutisme verfoeiden. Onder den invloed van de algemeene
ontevredenheid, van den schrik voor de toekomst, van de godsdienstige gedruktheid
en van de economische crisis, kwam onbewust een cartel tot stand tusschen
strekkingen, of liever tusschen partijen, die, nadat zij naast elkander gestreden hadden,
noodlottiglijk later tegenover elkander zonden staan. Doch de gemeenschappelijke
grieven doen al het overige tijdelijk vergeten. Reeds op het einde van 1786, wacht
het land nog slechts op een gelegenheid om op te staan. En met een
verbazingwekkende onbehendigheid zou de keizer die zelf geven.

IV
Den 1n Januari 1787 verschenen twee edicten, waarbij, in enkele regelen, het rechtsen het bestuurswezen heel afgeschaft en op een anderen grondslag opnieuw ingericht
werden. Voor het bestuur, een Algemeene Regeeringsraad, waarvan de
gevolmachtigde minister het hoofd en de voorzitter is; rondom denzelven, negen
‘Kreitsen’, aan evenveel intendanten toevertrouwd, en verdeeld in door
‘commissarissen’ bestuurde ‘arrondissementen’, alles rechtstreeks geplaatst onder
de bevelen van den Algemeenen Raad. Het rechtswezen wordt voortaan uitgeoefend
door twee Hoogere Justitieraden,
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die te Brussel en te Luxemburg gevestigd zijn, en door drie en zestig rechtbanken
van eersten aanleg: tien in Brabant, vijftien in Vlaanderen, zes in Henegouw, zes in
Limburg, vier en twintig in Luxemburg, twee in het Naamsche. Een korte memorie
zegt, dat de hervorming zich opdringt in ‘tot een spoedige afhandeling der zaken’
en dat zij ‘overeenkomt met de inrichting van de andere Staten en provinciën onzer
heerschappij’(1).
Werkelijk was dit geen hervorming, doch een Staatsgreep. Met een pennetrek en
zonder iemand te raadplegen, vernietigde de keizer België's eeuwenoude
zelfstandigheid. Hij lijfde het land bij Oostenrijk in. Hij schafte op eens
meedoogenloos al de aloude instellingen af: Bestuursraden, Justitieraden, Stedelijke
rechtbanken, Geestelijke rechtbanken, Heerlijke rechtbanken. Afvaardigingen der
Staten, Stadhouders in de provinciën. Van het verleden, blijft niets recht: heel het
land is opgeruimd. Zelfs de namen der oude provinciën verdwijnen, die namen die
zoo innig met heel zijn nationaal leven verwant zijn. Met de koude bestuurlijke logica,
worden de negen Kreitsen nog slechts door den naam hunner hoofdplaatsen
aangewezen: Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Doornijk, Bergen, Namen, Limbourg,
Luxemburg. De Polizeistaat troont als heer en meester op de puinen van den
historischen Staat. Het absolutisme verbreekt al de sluitboomen, die de plaatselijke
besturen nog tegen hetzelve verdedigden. Dank zij de rationeele ondergeschiktheid
zijner ambtenaars, zal zijn alvermogende werking zich van uit de Brusselsche bureau's
kunnen uitstrekken tot al de plaatsen van het land. Op een uit Weenen ontvangen
bevel, zal de Algemeene Raad optreden en zal dadelijk het consigne door hem
overgezet worden aan de kreitsintendanten, en door dezen aan de
arrondissementscommissarissen. Het zal niet meer noodig zijn, voor de minste zaak,
eindelooze betwistingen met de Staten te beginnen, zich te moeten vernederen om
dezelven te overreden en hun vooroordeelen te ontzien. Een getroffen maatregel zal
voortaan een toegepaste maatregel wezen. Geen mogelijkheid meer zich tegen het
‘algemeen

(1) Ordonnances des Pays'Bas Autrichiens, deel XIII, blz. 1. Voor de bijzonderheden der nieuwe
rechterlijke inrichting, ze Gérard Rapédius de Berg, blz. 345 en volg.
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welzijn’ te verzetten. Gehoorzaamheid aan de intendanten is verplichtend, ‘zelfs
wanneer hun bevelen de perken van hun gezag zouden schijnen te buiten te gaan’(1).
Tegen hen is slechts verhaal bij hun overste, de regeering. Wat de commissarissen
betreft, dezen zijn belast de ‘duisternissen’ te verdrijven waarin de plaatselijke
besturen ploeteren, en ze eindelijk deelachtig te maken van het ‘licht’ van den Staat.
Beroepsonderzoekers als zij zijn, strekt hun inquisitie zich uit tot alle gebied:
bevolking, militie, godsdienst, opvoeding, zedenleer, volksgezondheid, openbare en
private veiligheid, handel, nijverheid, landhuishoudkunde, geldwezen enz.(2).
De keizer is zoozeer overtuigd van de voortreffelijkheid zijner inzichten, dat hij
het land zelfs den tijd niet gunt, te bekomen van de bedwelming, waarin zij hetzelve
zullen ploffen. Getalm in zake algemeen welzijn ware een misdaad. De intendanten
zullen dan ook reeds op 3 April in bediening treden, en de nieuwe inrichting moet
heel en gansch werkzaam zijn op 1 November. De haast om gedaan te maken is zoo
groot, dat geenerlei maarregel van toepassing, geenerlei overgangsstelsel voorzien
wordt. Er is zelfs geen spraak van schadevergoeding aan de lieden, die uit hun ambt
ontzet worden, van vergoeding wegens verbeurdverklaring van verworven rechten.
Bovendien is geenerlei protest ontvankelijk tegen een stelsel, dat door edele
bedoelingen ingegeven is tot het bevorderen van het geluk des volks. En waarom
zou, overigens, geprotesteerd worden? Betuigt het werk van rede en van
gezondmaking, dat het land verloste van de overleveringen van een ongerijmd
verleden, zijn gematigdheid niet door het in stand houden van de bewilliging der
toelagen door de provinciale Staten(3)? Het moet den onderdanen volstaan, de belasting
te verleenen. Zij behooren daarover zelven niet te

(1) Gachard-Verhaegen: Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, deel XIII, blz. 20. Verordening
on de inrichting der intendances, van 12 Maart 1787.
(2) Ibid., blz. 21: Onderrichtingen voor de intendanten.
(3) Als een toegeving des keizers moet ook vermeld gorden, de opneming in den Algemeenen
Regeeringsraad van vijf vertegenwoordigers, door de Staten der provinciën gekozen onder
hun leden ‘die vooraf door de regeering als bevoegd erkend zijn.’ Ordonnances, loc. cit.,
blz. 2.
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beschikken; zij mogen zich gelukkig achten, dat de alwetende keizer, ‘die zich doodt
voor hun welzijn’(1), het als een plicht beschouwt zich daarmede te gelasten.
Een natie, die sedert eeuwen gewoon is zich zelf te besturen en den vreemden
vorst, die over haar regeert, te beschouwen als de ‘natuurlijke’ erfgenaam zijner oude
Bourgondische hertogen, wordt dus eensklaps bij de kroon ingelijfd en beroofd van
al haar rechten, uitgenomen het recht van te betalen. De haar opgelegde
grondwettelijke ommekeer gaat gepaard met het verlies harer politieke zelfstandigheid.
Zij wordt aangebotst en vernederd, terwijl tal van eerbiedwaardige belangen onder
de voeten getrapt worden. Onder voorwendsel van uitroeien van misbruiken en van
te verwezenlijken vooruitgang, wordt zij in haar waardigheid gekrenkt en als
overwonnen land behandeld. Wat waren de hervormingen van Philips II, wat waren
die van Philips V, vergeleken met het stelsel, dat de keizer verstond haar op te leggen?
Wij geven toe, dat veranderingen noodig waren. Een minderheid van ‘verlichte
lieden’, lezers van het Journal de Herve stemmen er gereedelijk mede in, dat een
nieuwe inrichting van het al te traagzaam en al te kostelijk rechtswezen wenschelijk
is, dat tal van verbeteringen dienen ingevoerd in het bestuur der provinciën, dat
vroeger talrijke grieven bij den keizer ingediend werden tijdens zijn reis door België,
en dat het billijk is dezelven te herstellen. Doch hun goede wil strekt zich niet zoover,
dat zij onder dwingelandij willen bukken. Zij willen staatsburgers wezen, en verstaan
niet zich als onderdanen te laten! behandelen. Hun begeerte naar hervormingen
verklaarde zich door hun ‘patriotisme’, en hun ontnuchtering was des te grooter, toen
zij zich het Oostenrijksch juk zagen opleggen. De jammerkreten, rondom hen geslaakt
door de slachtoffers des keizers, uitgeschudde heeren, uit hun betrekking ontzette
ambtenaars, zijn maar al te wettig. Tegenover de willekeur, bestaan geen
behoudsgezinden, geen nieuwheidsminnaars meer. Het oud provinciaal exclusivisme
zelf verdwijnt. Al de provinciën, gelijkelijk ruw bejegend, gelijkelijk bedreigd, voelen
het bewustzijn der

(1) H. Schlitter: Briefe und Denkschriften zur Vorgeschichte der Belgischen Revolution, blz. 69.
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nationale solidariteit ontwaken. Te beginnen van 1787, beschouwen zij zich, evenals
in du schoonste dagen van de omwenteling der XVIe eeuw, nog slechts als leden van
de ‘Belgische natie’, en verdwijnen de oude benamingen van Vlamingen, Brabanders,
Henegouwers meer en meer voor den naam van ‘Belgen’. En dank zij de verwantschap
der privileges die, in elk grondgebied, in weerwil van haar verschillen, dezelfde
groote vrijheden huldigen, verspreidt zich meteen, het denkbeeld, dat de grondwetten
der provinciën werkelijk maar een gemeenschappelijke grondwet uitmaken, welke
heel het land een gemeenschappelijken waarborg tegen den vorst biedt.
De Staten zijn, in elke provincie, een natuurlijk hereenigingscentrum voor hut
broeiend verzet. Zijn deze louter aristocratische lichamen, die alleen openstaan voor
een klein aantal edelen, prelaten en afgevaardigden van steden, - toch verkondigen
zij zich luide als de vertegenwoordigers des volks, als de hoeders zijner rechten, en
het volk aarzelt niet ze als zoodanig te erkennen. Reeds op 12 Januari verheffen die
van Henegouw, de eersten, hun stem(1). In eerbiedige, doch krachtdadige
bewoordingen, herinneren zij er den keizer aan, ‘dat zij te allen tijde met zijn
doorluchtige voorzaten medegewerkt hebben aan het maken van de wetten, die de
vrijheid en de have van de inwoners des lands verzekeren’. Geplaatst tusschen den
vorst en het volk, beschermen zij dit laatste tegen willekeur, en verzekeren zij genen
de liefde zijner onderdanen, die slechts onder een ‘gematigd gezag’ gelukkig kunnen
zijn. K Uit de geschiedenis blijkt, dat er weinig vorsten als Uw Majesteit bestaan,
en dat er hoogst waarschijnlijk veel eeuwen zullen verloopen, vooraleer een vorst
zoozeer zal doordrongen wezen van rechtvaardigheidszin, die zoo arbeidzaam en
zoo bezig met groote zaken zal wezen’. Doch die groote zaken kunnen slechts met
de medewerking der Staten verwezenlijkt worden, om niet ‘de menigte in droefheid
te ploffen en dezelve gevaarlijk te doen worden’. Bovendien heeft de keizer bij zijn
inhuldiging 's lands wetten bezworen en aldus de Staten hun aandeel in

(1) Feller: 'Recueil des représentatsions, (1)2o deel van den 1n bundel, blz. 155 en volg.
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het maken der wetten gelaten. Zij smeeken hem dus, zich te verwaardigen de
bekendmaking der edicten te schorsen, ‘alsmede elk andere nieuwigheid, welke in
strijd zou wezen niet de wetten, keuren, gebruiken en grondwetten, tot dat Uw
Majesteit hun opmerkingen omtrent al die veranderingen onderzocht heeft, opdat
alles door hun gevoelen en deelneming bekrachtigd weze, zooals vanouds altijd
geschied is’.
De Staten van Henesgouw waren wel verlegen geweest, hadden zij een geschreven
tekst tot staving hunner eischen moeten aanhalen. Wat zij grondwet heetten, was
werkelijk slechts een gebruik. Alleen Brabant bezat een keure, namelijk de Blijde
Inkomst, welke in duidelijke bewoordingen de rechten des vorsten bepaalde. Het
mocht luide en kracht dadig spreken, en iedereen wachtte naar zijn optreden. De
vorderingen zelven der bestuurlijke centralisatie gaven Brussel, zetel der regeering,
overigens een ongeëvenaarde belangrijkheid. Van de houding van den Raad van
Brabant zou de toekomst der in wording zijnde beweging afhangen.
Even gematigd in zijn vorm als dat der Staten van Henegouw, doch meer afdoende,
was het protest, dat de Staten van Brabant den 29n Januari de landvoogden zonden(1).
De Blijde Inkomst, bevestigde het, was geen eenvoudig reglement, doch een door
den keizer bezworen ‘grondwet’. Ongetwijfeld mochten daaraan wijzigingen
toegebracht worden. Doch dit mocht niet geschieden, ‘zonder de uitdrukkelijke
toestemming van de drie standen der provincie, opdat, overeenkomstig de regelen
van het natuurrecht, de belanghebbende partij aanhoord weze, en, anderzijds, de
meening des volks kunne ontzien worden’.
De teerling was geworpen. In minder dan drie weken, had de natie op de edicten
van 1 Januari geantwoord door de uitdrukkelijke bevestiging van haar recht, daarin
toe te stemmen. Alle vergelijk was onmogelijk. Eén van de beide tegensstrevers
moest zwichten. Het was niet te verwachten, dat Josef II zou wijken. In stede van
een antwoord, zond hij uit Weenen slechts een reeks verordeningen, tot toelichting
en inrichting van het nieuw regeeringsstelsel.

(1) Feller: Recuell des représentations, 1o deel van. den 1ns bundel, blz. 74 en volg.
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Doch zijn stijfhoofdigheid maakt de Staten ouok.koppiger. De Raad van Brabant,
door 's keizers ontwerpen in zijn bestaan bedreigd, maakt gemeene zaak met hen.
Voor hem ook, is de Blijde Inkomst een ‘grondwet’. Vroeger riep hij die in tegen de
Kerk, ten voordeele van den vorst, nu roept hij ze in, ten voordeele van het land. Den
29n Maart smeekt hij de landvoogden, hem niet te dwingen de edicten af te kondigen,
ten einde hem niet te verplichten, te zondigen of tegen zijn geweten of tegen de
grondwet(1). Het hoogste rechterlijk gezag rechtvaardigt dus den wettelijken
wederstand der natie. De Staten zullen tot het uiterste doorzetten. De Blijde Inkomst
geeft hun een verschrikkelijk wapen tegen den vorst: weigering der belasting. Sedert
de XVIe eeuw werd het niet meer gebruikt. Zich van dat wapen bedienen, is gansch
het openbaar leven verlammen en in onhandigheid ploffen. In Godsnaam! Het recht
tot het uiterste vervolgen, is minder misdadig dan hetzelve schenden, zooals de keizer
doet. Den 19n April wordt de beslissende stap gedaan. De Staten betuigen, dat ‘de
kreet van ons geweten niet toelaat, onze toestemming te verleenen aan de gewone
voortbetaling der belastingen, zoolang, de op de Blijde Inkomst gepleegde inbreuken
niet zullen hersteld zijn’(2). Einancieele onhandigheid wordt terstond gevolgd van
rechterlijke onhandigheid, want de Raad van Brabant maakt, uit belang en uit
overtuiging, gemeene zaak met de Staten. Den 20n April verkondigt hij, dat zijn leden
in den nieuwen Justitieraad niet zullen mogen zetelen, alvorens hij zelf ‘wettelijks’
afgeschaft is. Dat staat gelijk met de keizerlijke besluiten voor onwettig te verklaren,
en dadelijk weigert de Raad van Henegouw, door die verklaring aangemoedigd, mede
te werken aan de aanstelling van de rechtbank van eersten aanleg te Bergen. De balie
verklaart zich solidair niet hem. Al de advocaten, aan welke de regeering een
betrekking van rechter biedt, slaan dit aanbod af(3).
Het verzet der staatslichamen ware machteloos, zoo het niet

(1) Feller: Recueil des représentations, 3e deel van den 1n bundel, blz. 26.
(2) Ibid., 1e deel van den 1n bundel, blz. 108.
(3) A.-J. Paridaens: Journal historique, nitg. A. Wins, deel I blz. 14 (Bergen, 1903).
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door het volk ondersteund was. Doch het volk vraagt niets beters, dan te handelen.
Lijdend onder de economische drukking, die sedert twee jaar woedt, opgehitst door
de sermoenen van pastoors en monniken, die, te midden van de algemeene
misnoegdheid, stouter en stouter worden, laat het zich medesleepen door de opruiingen
van belhamels. De militaire overheid had pas een zekeren de Hondt, betrokken in
een tamelijk verdachte zaak van verduistering van gelden, laten aanhouden en naar
Weenen brengen (29 Maart). Die onwettig heid, welke anders onopgemerkt zou
doorgegaan zijn, wordt nu een afschuwelijke misdaad tegen de rechten des volks.
Een hoogdravend, opgeschroefd protest, opgesmukt met al den bombast dien de
smaak van den tijd medebrengt, wordt de vrouw van het slachtoffer afgegeven. Zij
zendt het naar de Staten, en Brussel is in vuur en vlam van gramschap en
verontwaardiging(1). De hoofden der ‘natiën’, verbitterd over de ontworpen afschaffing
der ambachten, maken gereedelijk de gelegenheid ten nutte, om den sedert Anneessens
verloren invloed terug te nemen. Groote en kleine burgers en hun aanvoerders: edelen,
geestelijken, magistraten, advocaten, richten zich allen eensgezind naar hetzelfde
doel. Een groote betooging wordt op touw gezet.
Deze begint den 23n April met een opzienbarende redevoering van graaf van
Limminghe in de Statenvergadering. Hij richt zich niet tot de Brabanders, doch tot
alle Belgen, in meer gezwollen dan welsprekende bewoordingen, doch die niettemin
trillen van een diep en rechtzinnig gevoel(2). Zetelen de Staten trouwens niet in die
zelfde zaal, waar, eeuwen lang, ‘over het lot der Belgen beslist werd, voor alles wat
hun nationale regeering betreft?... Is het niet hier, dat al de regeeringen der hertogen,
koningen, keizers, vorsten der Nederlanden als het ware eindigden en vernietigd
werden; dat hun sterfgeval wettelijk aangeteekend werd om een soort van opstanding
of voortduring van macht ten voordeele hunner erfgenamen te bekomen’? En na
aldus bevestigd te hebben, dat de souvereiniteit slechts een door de natie aan den
vorst

(1) Feller: Recueil des représentations, 2e deel van den 1n bundel, blz. 99. Cf. Ibid., blz. 72, 81,
en le deel, blz. 3, 118, 199; 4e deel, blz. 187 en volg.
(2) Ibid., 1o deel van den 1n bundel, blz. XVII.
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gegeven opdracht is, somt hij de lange lijst der beleedigingen op, welke zij doorstaan
heeft van wege het despotisme van een ‘aan onze belangen vreemd en verwilderd
hof’: beleedigingen ten opzichte van den godsdienst, van de godsvrucht, van de
vrijheid, van de heiligste wetten, ja, van hat eigendom. Bij de wezenlijke, komen nu
ook ingebeelde grieven; bij de gekende, ook de vermoede hervormingen, en zijn
lange aanklacht eindigt met een wanhoopskreet, die beteekenisvoller is dan een
beroep tot het volk om naar de wapens te grijpen. ‘Er blijft ons slechts één wensch:
dat ons vrouwen en dochters onvruchtbaar wezen, en dat de natie samen met haar
geluk verga! Baetae steriles et ventres qui non genuerunt’.
Op graaf van Limminghe volgde advocaat van der Noot. De ‘Memorie over de
rechten van het Brabantsche volk en over de daarop gepleegde aanslagen’(1), welke
hij de Staten zond, is een lang, woordenrijk, gebrekkig, slecht opgesteld en
schoolmeesterachtig verweerschrift, doch waarvan de langdradige beschouwingen
een duurzamer uitwerksel zouden hebben dan de hoogdravende taal van den edelman.
Kortzichtig behoudsgezinde, vijand der ‘philosofen’, barsch en schaamteloos
verdediger der privileges als hij was, spreekt van der Noot slechts over zijn provincie
en zet hij, met een vervelende schoolvosserij, derzelver prerogatieven uiteen. Hij
meet den keizer met de maat van een hertog van Brabant. Hij is, tegenover de Staten,
die het volk vertegenwoordigen, gebonden door een ‘wederzijds bindend contract’.
Onder de pen van dien advocaat, schijnen de verhoudingen van dit constitutioneel
conflict geenszins gewichtiger dan een betwisting over belangen tusschen twee
pleiters. Doch die kortzichtigheid kwam juist overeen met die van de door de dekens
der ‘natiën’ opgeruide kleine burgerij. Van dien dag af, was van der Noot hun leider,
en zelfs zijn gemis aan opwelling en aan welsprekendheid diende hem opperbest tot
het aanvoeren eener partij van bekrompen, baatzuchtige handwerkslieden, wier
gezicht niet strekte buiten den eerlijken en kleingeestigen kring van hun huisgezin.
Op den avond van 23 April werd een vermaanschrift der

(1) Feller: Recueil des représentations, 4e deel van den ln bundel, blz. 129.
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‘natiën’ aan den magistraat der stad afgegeven. Daarin werd zelfs de stremming van
den handel aan de schennis van de Blijde Inkomst toegeschreven!
Hoe onrustwekkend die woeligheid ook was, toch mishaagde zij de landvoogden
niet. Gansch de verantwoordelijkheid daarvan rustte op den keizer en op zijn
alvermogenden gevolmachtigden minister, graaf van Belgiojoso. Zij, die in hun
paraderol besloten bleven, waren evenmin als de Staten geraadpleegd geworden. En
toch verschenen zij nu als onontbeerlijk! Belgiojoso, die in de oogen des volks slechts
een dienaar van de dwingelandij was, hadde door zijn optreden alles bedorven. Hij
ging voor hen achteruit en gaf hun aldus de gelegenheid te bewijzen, hoe verkeerd
het geweest was, hen op den achtergrond te stellen. De landvoogden bevonden zich
echter in een neteligen toestand. Zij kenden al te goed Josef's karakter om niet te
weten, dat hij hun de minste poging om onafhankelijk te worden, nooit vergeven
zou. Om den gewenschten invloed te verwerven, moesten zij, anderzijds, de openbare
meening waarborgen geven. Doch, vol vertrouwen in hun staatsmanstalent, vleiden
zij zich met de hoop, alle hinderpalen te zullen overwinnen en het volk te bedaren
zonder den keizer tei misnoegen, wat dezen er toe nopen zou hen voortaan van de
vernederende voogdij van zijn minister te ontslaan. Een raadsheer van den nieuwen
Regeeringsraad, Cornet de Grez, een man met een gematigden, lenigen, indringenden
geest, een dier behendige lieden voor wie de politiek niets anders omvat dan
gelegenheidsmaatregelen en lapmiddelen, bood zijn bemiddeling aan, tusschen hen
en de Staten.
Rond den avond van 23 April, hadden de Staten naar het paleis een vermaan
gezonden, waarin al hun grieven samengevat waren. Zij volhardden in hun voornemen,
de belastingen te blijven weigeren, zoolang zij geen voldoening bekwamen. Met
geringschatting Oostenrijk tegenover België stellend, erkenden zij dat ‘het door den
keizer ontworpen stelsel heel voordeelig kon zijn voor lang verdrukte en pas tot de
beschaving toegetreden volkeren’(1). Doch hun ‘innige overtuiging

(1) Feller: Recueil des représentations, 1e deel van den 1n bundel, blz. 120. Die verachting voor
Oostenrijk uit zich gedurig in de vermaanbrieven en vluchtschriften van dien tijd.
Belangwekkend is dienaangaande het oordeel van Lorenz in 1862: Josef II. und die Belgische
Revolution, blz. 62, die, na te hebben opgemerkt, dat Josef's hervormingen in Oostenrijk de
staatkundige vrijheden doodden, die tegen dezelven in België opstonden, besluit ‘und was
ist aus diesem kleinen Lande geworden, und wie weit steht Oesterreich zurück!’
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noopte hen er toe te verklaren, dat het een vernielenden invloed had op een vanouds
beschaafd volk, op een natie, welke sedert zes eeuwen, naar de bekentenis van den
inhuldigingseed, geweigerd heeft zich te onderwerpen aan het stelsel van een blind,
leenroerig, willekeurig, verdrukkend gezag’. Zij sloegen een lageren toon aan, toen
zij verwittigd werden, dat een vergelijk mogelijk was. Den 26n stemden zij er in toe,
‘de inzichten des keizers te bevorderen, in zooverre dezelve met onze grondwet
kunnen strooken’(1).
Een overeenkomst bleek mogelijk. Den 27n deden de landvoogden kond, dat zij
het behoud van den Raad van Brabant aanvaardden, en dat de nieuwe rechterlijke
inrichting aan de wenschen der Staten zou beantwoorden. 't Was weinig, maar 't was
toch iets. Een poging om méér te bekomen werd met goede woorden en mooie
beloften afgewezen. De Staten namen er genoegen mee. Alles wel ingezien, had de
regeering geweken, en méér vroegen zij voorloopig niet. Den 28n boden zij Hun
Koninklijke Hoogheden ‘hun eerbiedige erkentelijkheid aan, voor de wijze waarop
Zij hun billijke klachten onthaald hadden’, en stemden zij in de voortbetaling der
belastingen toe.
Doch zij waren den toestand niet meer meester. Evenals tijdens de omwenteling
der XVIe eeuw, werden zij beheerscht door het volk, dat zij ter hulp geroepen hadden.
Reeds den 30n April, maanden de Brusselsche ‘natiën’ hen aan, dat er omtrent de
Blijde Inkomst hoegenaamd niet te schipperen viel. Zij eischten dezer algeheele
eerbiediging. Ja, zij verdedigden de onnut geworden, aloude rechtbanken der
middeleeuwen, ‘de rechtbank van het Romaansch land van Brabant’, het ‘hof van
Genappes’, de ‘banken van Saventhem en van Ukkel’, als geheiligde rechten tegen
de invoering van de rechtbanken van eersten aanleg(2).

(1) Ibid., blz. 140.
(2) Feller: Recueil des représentations, 1e deel van den 1n bundel, blz. 158 en volg.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

431
De ambachten van Antwerpen en de magistraat van Leuven sloten zich onverwijld
bij hun verzet aan. De drie steden welke den Brabantschen Derden Stand uitmaakten,
vereenig den zich dus tegen alle overeenkomst met het gezag. Wat zij eischten, was
besloten in van der Noot's verweerschrift onaantastbaarheid der privileges,
onmiddellijken terugkeer tot het verleden, afschaffing van alle philosophische en
willekeurige nieuwigheden, welke de natie reeds maar al te lang opgelegd waren.
De keizer moest zich vóór het volk vernederen, en die vernedering zou Anneessens'
aandenken wreken(1).
De Staten waren machteloos tegenover die uitbarsting van reactionnaire
onplooibaarheid. De weigering van den Derden Stand vernietigde de toestemming
van de beide anderen in de schikking van 28 April en in het betalen der belastingen.
Den 5n Mei ontvingen zij een laatdunkende aanmaning van de ‘natiën’, waarop zij
besloten ‘ten volle en zonder beperking tot den wensch der burgerij toe te treden’.
Denzelfden dag, gaven zij Hun Hoogheden daarvan kennis. Zij zouden maar oorbaar
kunnen beraadslagen omtrent de voortbetaling der belastingen, als de vrees des volks,
gerechtvaardigd door ‘de verschrikkelijke hydra der intendance’ zou verzwonden
wezen en als ‘de heilige fakkel der grondwet opnieuw zou blakeren’(2).
De landvoogden getroostten zich een nieuwe capitulatie. Hun schrik voor wanorde
was grooter dan hun vrees, den keizer te mishagen. Zij stemden er in toe, ‘alles op
te schorten wat betrekking had op het nieuw rechtswezen in Brabant’, en de
bevoegdheid der intendanten voorloopig te besnoeien.
Het zou daarbij niet blijven. Ter uitzondering van Limburg en van Luxemburg.,
ondersteunden al de provinciën nu Henegouw en Brabant. De afgevaardigden van
de Staten van Namen vroegen, dat de Staten zouden bijeengeroepen worden

(1) Belgiojoso schrijft, dat de algemeene meening is, dat, ‘vermits het nieuw stelsel de inwoners
tot slaven wil maken, het beter is al zijn bloed te vergieten dan zich te onderwerpen’. Bullet.
de la Comm. roy. d'Histoire, deel LXXXI [1912], blz. 250.
(2) Feller: Recueil des repiésentations, 1e deel van den 1n bundel, blz. 173.
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om te beraadslagen over de met de ‘grondwet’ onvereenigbare nieuwigheden. In
Vlaanderen, vroegen de kasselrij Oudenaarde, de kasselrij Aalst, de griffiers en de
baljuws van het land van Aalst, de afgevaardigden der Staten beurtelings de
verzachting der edicten van 1 Januari. De Vlamingen, die minder behoudsgezind
waren dan de Brabanders, omdat hun provinciale zelfstandigheid minder ontwikkeld
was, lieten de meeste bedoelingen des keizers recht wedervaren. Zij erkenden, dat
misbruiken bestonden, en wilden tot het uitroeien derzelven medewerken. Doch,
zooals een verzoekschrift van den adel zegde, op voorwaarde van geraadpleegd te
worden. Zij konden niet dulden, dat zij de ‘geheiligde rechten van den mensch en
van den burger’ verloren, en dat het volk behandeld werd ‘als een beklagenswaardige
kudde, opgesloten in een ellendige schaapskooi’(1).
Of het verzet steunde op de Blijde Inkomst, ofwel op de rechten van den mensch,
toch was het eensgezind, en de verscheidenheid zelve van de gevoelens die het
inboezemde, kon geenerlei twijfel overlaten omtrent zijn gewichtigheid. De
landvoogden hadden voor Brabant gezwicht; zij moesten dus wel zwichten voor de
andere provinciën. De opschorting van het rechtswezen werd den 7n Mei uitgebreid
tot Henegouw, den 14n tot Vlaanderen, tot het Naamsche, tot Doornijk, tot Gelderland
en tot Mechelen.
Zwichten voor wederstand is denzelve aanmoedigen. En, inderdaad, dag aan dag
werd hij stouter. Van vergelijk is geen spraak meer. Er worden geen smeekschriften
meer ingediend; er wordt gevergd, gedreigd, niets wordt ontzien. In Henegouw
bevelen de Staten de intendanten niet te gehoorzamen. Te Brussel vergen die van
Brabant, krachtdadiger dan ooit, de intrekking van al de inbreuken op de Blijde
Inkomst. De ‘natiën’, altoos opgewonden over de zaak de Hondt, willen, dat een
gijzelaar het leven van dien, ‘beklaaglijken medeburger’ zou waarborgen(2). Zij
beschuldigen de omgeving der landvoogden van samenzwering tegen het volk; ook
zou zij Hun Koninklijke Hoogheden om den tuin leiden.

(1) Feller: Recueil des représentations, 2e deel van den 1n bundel, blz. 26.
(2) Ibid., blz. 74.
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Den 30n Mei gelasten de Staten hun ontvangers, behoorlijke maatregelen te treffen
om, van 1 Juni af, het lichten der belastingen te staken. Denzelfden dag vernemen
Albrecht en Maria-Christina, dat een opstand voorbereid wordt; van aftocht tot aftocht
naar den rand van den afgrond gedreven, verliezen zij het hoofd en stemmen zij in
alles toe.
Denzelfden avond, beloven zij de Staten alle maatregelen te zullen opschorten,
welke ‘rechtstreeks of onrechtstreeks met de Blijde Inkomst strijdig zijn’, al de
inbreuken te zullen doen ophouden, welke daaraan sedert tweehonderd jaar
toegebracht werden, uit hun raad al de personen te verwijderen, ‘op welke de openbare
verontwaardiging rust’ en ten slotte voortaan zelven alle regeeringszaken te zullen
leiden. De volgende dagen werden gelijke beloften gedaan aan al de provinciën.
De natie zegevierde. Overal werd de Brabantsche en Henegouwsche driekleur,
zwart, geel en rood, op de gebouwen geheschen, als kokarde op den hoed of als lint
in het knoopsgat gestoken. Afgevaardigden uit Bergen kwamen met Brussel
verbroederen. De oude privileges, de ‘pacificatiën’ en de ‘uniën’ der XVIe eeuw
werden herdrukt. Dagelijks verschenen vlugschriften, die uitvoeren tegen de edicten,
die tierden tegen het despotisme, die de zegepraal van het volk verheerlijkten en
hetzelve aanmaanden, zich voor te bereiden tegen een mogelijken terugkeer der
dwingelandij. Honderden vrijwilligers lieten zich opschrijven in de
burgercompagnieën der steden(1). En terwijl aldus een nationaal leger ingericht werd,
noodden de Staten van Brabant die der andere provinciën uit, samen een ‘verbond’
te sluiten en, ten gunste van de heroverde vrijheid, den steun in te roepen van de
mogendheden, die borg bleven voor de verdragen van Utrecht en Rastadt(2). Die
voorzorgen verklaren zich maar al te goed.

(1) Omtrent haar inrichting te Brussel, zie Gérard: Rapédius de Berg, deel I, blz. 255, 362 en
volg.
(2) Delplace: Révolution brabançonne, blz. 100, en Schlitter: Die Regierung Josefs II., blz. 259,
n. 83, door een drukfout van het Recueil des représentations (14e bundel, blz. 177) in dwaling
gebracht, stellen den datum van den brief op 11 Juli en beschouwen hem als een gevolg van
den brief des keizers van 3 Juli. Werkelijk is hij van 11 Juni, zooals uit zijn tekst duidelijk
blijkt.
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Inderdaad, het behaalde voordeel was slechts voorloopig. De keizer moest beslissen.
Wat zou hij doen?
Tijdens de losbarsting der crisis, bevond hij zich in Rusland, bij Katharina II, en
eerst einde Mei, te Kherson, kreeg hij kennis van wat te Brussel voorgevallen was.
Dadelijk moet de philosoof voor den souverein onderdoen. Wat hem verontwaardigt,
is niet zoozeer de verblindheid zijner onderdanen, dan wel hun ongehoorzaamheid.
De zwakheid van de landvoogden en van Belgiojoso verbittert hem nog meer, dan
de mislukking zijner ontwerpen hem bedroeft. Hij vindt, ‘dat Brussel aan de
oproerlingen schrijft in bewoordingen, die op de maag blijven liggen’(1). Al zijn bloed
‘wordt vergif in zijn aderen’(2), als hij er aan denkt, dat zijn gedachten geofferd werden
aan het getier van janhagel. Nooit zal hij de toegevingen van 30 Mei bekrachtigen,
zelfs niet ‘op de vestingmuren van Weenen’(3). Hij voelt, schrijft hij zijn broeder
Leopold, ‘een met beleediging gepaarde smart, die niet te beschrijven is’(4). Overigens
heeft België's opstand hem de oogen niet geopend. Hij blijft even overtuigd als ooit,
dat zijn plannen en zijn methode voortreffelijk zijn, en dat hij alleen het onheil kan
herstellen, dat door de lafhartigheid zijner ondergeschikten gesticht werd.
Nauwelijks is hij te Weenen teruggekeerd, of hij zet zich koortsachtig aan 't werk.
De oude Kaunitz, die hem inwendig afkeurt en die vindt, dat de Belgen geen misdaad
pleegden, toen zij ‘het behoud vroegen van de grondwet en van het maatschappelijk
contract, dat hen tot onderdanen van het Oostenrijksche huis maakte’(5), durft niet
tegenstribbelen en laat hem begaan. En, in stede van hem tot inkeer te brengen, maakt
die stilzwijgende afkeuring hem nog koppiger. Hij smaakt er een bitter genoegen in,
te zeggen, dat hij alléén standhoudt. ‘De Staatskanselarij doet net alsof er niets was...
Antwoorden, brieven, heb ik zelf moeten schrijven’(6).

(1) Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 3e reeks, deel XIV [1872] blz. 10.
(2) Schlitter: Briefe und Denkschriften, blz. 22.
(3) Schlitter: Die Regierung Josefs II., blz. 103.
(4) Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, loc. cit., blz. 9.
(5) Schlitter: Die Regierung, enz., blz. 258, n. 68.
(6) Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, loc. cit, blz. 9.
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Den 3n Juli, ontbiedt hij Albrecht, Maria-Christina en Belgiojoso. Tijdens hun
afwezigheid, zal de bevelhebber der troepen in de Nederlanden, graaf Josef Murray,
de regeering waarnemen. Werkelijk is hij slechts gelast, de onderwerping te herstellen.
‘Gij zult slechts met mij alleen af te rekenen hebben, schrijft zijn meester hem, en
van mij ook zult gij de latere bevelen ontvangen... Mijn inzicht is, de schaamtelooze
voetstappen te bestraffen, welke vooral de Brusselsche burgers zich veroorloofden,
en door welke zij de regeering zulke ongelegen als lafhartige toegevingen afdwongen...
De troepen moeten slechts in den uitersten nood optreden... doch bij den minsten
smaad, den soldaat aangedaan, hoeft daarvan weerwraak genomen; daarbij moet niet
in de lucht of met los kruit worden geschoten, doch een groot voorbeeld van strengheid
gegeven... Zoodra het eerste geweerschot gelost is, zal ik uit mijn Duitsche provinciën
zooveel troepen zenden, als noodig zal wezen... want ik ben vast besloten, dat vuur
te blusschen en daartoe geen kleine middelen aan te wenden, doch daaraan èn mijn
laatsten man èn mijn laatsten stuiver te offeren, zoo dit hoeft’(1).
Doch, hoezeer Josef ook in zijn hoogmoed gekwetst is, toch wil hij geen bloed
vergieten en koestert hij geen ‘vernielende inzichten’(2). Hij hoopt nog dat, dank zij
zijn krachtdadigheid, ‘het gezond verstand zal zegepralen’. Zijn goede trouw en zijn
rechtzinnigheid blijven zoo algeheel, dat hij niet begrijpen kan, hoe het volk zich
kon verzetten tegen het geluk, dat hij hetzelve bereidde(3). Ten slotte is hij overtuigd,
dat het oproer slechts verwekt werd door de kuiperijen van eenige belhamels. Het
zal voorzeker volstaan, tot de

(1) Schlitter: Briefe und Denkschriften, blz. 65. De open brieven van Murray zijn van 3 Juli
(Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, deel XIII, blz. 98). Den 23n Juni had de keizer
reeds zijn plan vastgesteld. (Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, deel LXXXI [1912], blz.
264). Den 3n Juni, door de gramschap vervoerd, schreef hij, dat men zich wel een ‘aderlating’
zal moeten getroosten. Zoo er onlusten zijn, zal dit een voortreffelijke gelegenheid wezen
om de Blijde Inkomst af te schaffen en de provinciën als wingewest te behandelen (Ibid.,
blz. 255, 256).
(2) Schlitter: Briefe und Denkschriften, blz. 69.
(3) Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, deel LXXXI [1912], blz. 257.
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Staten te spreken om hen te overreden. Den zelfden dag, dat hij de landvoogden en
den minister naar Weenen ontbiedt, noodigt hij dan ook, in een lang bestudeerden
brief, een afvaardiging van al de provinciën bij hem. ‘Als een goed vader en als een
mensch, die medelijden voelt voor onverstandige lieden en zeer vergevensgezind
is’, verwaardigt hij zich ‘alles wat gebeurd is toe te schrijven aan misverstand of aan
een verkeerde opvatting, welke aan mijn inzichten gegeven en rondgestrooid wordt
door personen die veel meer aan hun eigen belangen dan aan het algemeen belang
denken, en die niets te verliezen hebben’. Voorloopig blijven de nieuwe verordeningen
opgeschorst. Als de keizer de grieven zijner onderdanen zal aanhoord hebben, zal
bij hun kennis geven van zijn laatste inzichten, ‘welke steeds door de grondbeginselen
van de grootste billijkheid zullen ingegeven zijn’; hij zal zich met hen verstaan
omtrent de te treffen schikkingen, overeenkomstig de grondwetten des lands. Doch
hij duldt geenerlei vitterij aangaande het zenden der afgevaardigden(1). Er is geen
andere keus, schrijft hij Belgiojoso op een gansch anderen toon dan aan de Staten,
dan dat zij komen, ofwel ‘dat ik zelf naar Brussel trek, aan het hoofd van 50.000
man’(2).
Het keizerlijk bevel bereikte Brussel den 9n Juli. Hoewel voorzien was, dat Josef
niet voor den wensch des lands zou zwichten, verwekte zijn beslissing niet te min
gramschap en ontgoocheling. De meeste provinciën, wier afgevaardigden dadelijk
te Brussel kwamen beraadslagen, aarzelden te gehoorzamen. ‘Wangedrochten hadden
de natie bij den keizer belasterd’. Waartoe geredetwist met een vooringenomen vorst?
Kende hij dan de grieven der Belgen niet? Was het niet gevaarlijk de grondwet bloot
te stellen aan verre besprekingen, die niet konden nagegaan worden? Wie, overigens,
kon bevestigen, dat de belofte, de verordeningen te schorten, zou

(1) Zie den tekst van dien brief, met de eigenhandige wijzigingen des keizers, in Schlitter: Die
Regierung Josefs II., blz. 256. De volzinnen, welke ik aanhaal, werden door Josef ingelascht
om meer klem te geven aan het opstel der kanselarij.
(2) Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, deel LXXXI [1912], blz. 266.
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gehouden worden? De landvoogden moesten zelven tusschenkomen, om den weerzin
en die kwade vermoedens te overwinnen. Zij gaven de verzekering, dat geenerlei
troepenbeweging gedurende de afwezigheid der afgevaardigden zou plaats hebben.
Bovendien hoefden dezen geenerlei besluit te nemen. Hun machten lieten hun zulks
niet toe. De oplossing bleef het land voorbehouden. In die omstandigheden, was het
ultimatum des keizers zoo goed als mislukt.
Het was de tweede maal, sedert het begin van het Oostenrijksch stelsel, dat een
Belgische zending naar Weenen vertrok. Doch welk verschil tusschen de mannen,
welke Karel VI in Februari 1716 ontvangen had, en die welke met Josef II zouden
spreken! Genen waren slechts eenige afgevaardigden van provinciën, die elk voor
eigen rekening handelde(1). Dezen waren gekozen in heel de natie, met denzelfden
geest bezield, eendrachtig in een zelfde vaderlandsch bewustzijn, in een zelfden wil
van wederstand tegen de willekeur en tegen den vreemdeling. Zij werden den 15n
Augustus in den Hofburg ontvangen. De kleine toespraak, welke de keizer hun
voorlas, om zeker te wezen, dat hij zich tegenover die rebellen niet door gramschap
zou laten vervoeren, beteekende hun, dat hij niet weigeren zou, zich met zijn
Nederlandsche onderdanen te verstaan, ‘zoodra het mij zal mogelijk zijn
dienaangaande mijn inzicht te volgen, mits vervulling van voorafgaande voorwaarden,
die voor mijn waardigheid onontbeerlijk zijn’(2).
's Anderen daags gaf Kaunitz kennis van die ‘voorafgaande voorwaarden’. Die
waren: algeheele herstelling van den toestand zooals hij was op 1 April, betaling van
de geschorte en achterstallige belastingen, afschaffing der militaire compagnieën,
der uniformen, kokardes en ‘andere kenteekens van partijgeest’, wederaanstelling
van al de afgezette ambtenaars, ‘ter uitzondering van de intendanten en van de leden
der nieuwe rechtbanken’, deze beide zaken ‘begrepen zijnde onder die, omtrent welke
de keizer geneigd is zich met de Staten te verstaan’. Dat waren onverhoopte

(1) Zie hooger, blz. 176.
(2) Schlitter: Die Regierung Josefs II., blz. 268, n. 152.
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toegevingen. In twee verhooren, welke Josef de afgevaardigden nog verleende,
voegde hij daar eenige glimlachjes en eenige goede woorden aan toe. Hij liet hun de
overtuiging dat, zoo hij hun grondwet niet op dezelfde wijze verstond als zij, hij toch
tegen dezelve de gruwelijke voornemens niet koesterde, welke hem toegeschreven
werden. De afzetting van Belgiojoso, die als gevolmachtigd minister door graaf van
Trautmansdorff zou vervangen worden, droeg het hare bij om hen volkomen gerust
te stellen. Vol vertrouwen, keerden zij naar België terug.
Op de keper beschouwd, bemerkt men evenwel dadelijk, dat hun zending niets
opgelost had. De keizer verwaardigde zich, met de Staten over zijn ontwerpen te
spreken, doch hij trok dezelven niet in. Eenige maanden vroeger had die
toegeeflijkheid wellicht de gemoederen gestild. Doch nu was zij nog slechts een
onnut lapmiddel. Het verzet was te algemeen en te stoutmoedig geworden, dan dat
het zich met halve maatregelen liet paaien. Om het te voldoen, hoefde het onmogelijke,
namelijk de algeheele capitulatie van den vorst. Wat het nu eischte, was niet de
matiging van eenige hervormingen, doch de vervanging van de absolutistische
regeering door een grondwettelijke regeering. Verdedigers der privileges of
partijgangers der rechten van den mensch, allen waren het hieromtrent eens en waren
vast besloten niet te zwichten. In de ‘voorafgaande voorwaarden’, zagen zij slechts
een list om het volk om den tuin te leiden en te ontwapenen, in afwachting dat de
versterkingstroepen kwamen, die Josef zouden toelaten, zijn stelsel van willekeur
op de puinen der heroverde vrijheid te vestigen.
Reeds op 28 Augustus verklaren de Staten van Brabant dan ook aan Murray, dat
zij protest aanteekenen tegen de ‘voorafgaande voorwaarden’ en, overeenkomstig
de Blijde Inkomst, volharden in de weigering der belastingen. In de steden overtreden
de vrijwilligers openlijk het bevel, de wapens neer te leggen. Iedereen blijft de
vaderlandsche kleuren dragen. En de ellende der steeds tarijker wordende werkloozen
kan dezen, onder het minste voorwendsel, tot opstand drijven. Wat gedaan? Murray
beschikt slechts over 22,000, meest allen in het land geworven soldaten, voor wier
trouw
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niet kan ingestaan worden(1). Hij weet, dat oorlog dreigt tusschen Oostenrijk en
Turkije, dat zijn meester derhalve geen belangrijke strijdkrachten naar de Nederlanden
kan zenden. Hij durft de verantwoordelijkheid van een burgeroorlog op zich niet
nemen. Zienlijk aarzelt hij, en zijn aarzeling versterkt den weerstand. Den 20n
September ontstaat te Brussel een vechtpartij tusschen vrijwilligers en soldaten. En
dan, in stede van te laten schieten, verliest de landvoogd het hoofd: 's anderen daags
verklaart hij, in 's keizers naam, dat al de grondwetten ‘ongeschonden zijn en zullen
blijven, overeenkomstig de handelingen van de inhuldiging Zijner Majesteit, zoowel
wat de geestelijkheid, als wat de burgerlijke orde aangaat’, en dat de edicten van 1
Januari ingetrokken zijn(2).
Voor de tweede maal dus, zegeviert de natie. Na Albrecht en Maria-Christina,
week Murray ook voor dezelve, en die tweede zegepraal, nog vollediger dan de
eerste, doet haar meenen, dat alles haar veroorloofd is. Overal verlichting en
Te-Deums. In stede van uiteen te gaan, houden de vrijwilligers, uitdagend,
wapenschouwing vóór hun hoofdlieden. Talrijker en aanmatigender dan ooit, worden
pamfletten verspreid. De ‘grondwettelijke catechismus ten behoeve der Belgische
natie’ is in ieders handen.
Hoe bitter Murray's aftocht voor den keizer ook wezen moest, toch dreef hij hem
niet tot die uiterste middelen, waarover hij in de maand Augustus gewaagde. Hij
stond gereed om het bevel te nemen over het leger, dat op Belgrado moest marcheeren,
en kon er dus niet aan denken, aan het hoofd van een leger op de Groote Markt te
Brussel te verschijnen. Hij vergenoegde er zich mede, zijn luitenant af te zetten (8
October), en het bevel over de troepen toe te vertrouwen aan generaal d'Alton.
Trautmansdorff kwam overigens den 27n October in België aan. Steeds vol vertrouwen
in zijn onfeilbaarheid, had Josef hem geheime onderrichtingen gegeven, die vast en
zeker de orde zouden herstellen. Hij bleef overtuigd, dat het verzet slechts van eenige
belhamels uitging. Hij alleen had,

(1) Schlitter: Briefe und Denkschriften, blz. 49.
(2) Gachard-Verhaegen: Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, deel XIII, blz. 114.
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van Weenen uit, ‘alles gezien en beoordeeld wat gebeurd was, en het kwaad inzicht,
dat daarvan de drijfveer was’(1). De minister moest ‘alle mogelijke zachtmoedigheid
in zijn houding tegenover de natie aanwenden’. De keizer schortte, voorloopig toch,
de instelling van de intendanten en van de nieuwe rechtbanken(2). Bij het openen van
den veldtocht, wou hij geen onlusten in de Nederlanden. En zoo er, tegen alle
verwachting in, toch uitbraken, dan hoefde d'Alton ze slechts te beteugelen. Om
zeker te wezen, dat zijn bevelen uitgevoerd werden, stelde hij den gevolmachtigden
minister en den generaal onder zijn persoonlijke leiding. In zijn koppigheid, alles
zelf te willen besturen, bereidde hij dus strijdigheid tusschen zijn twee dienaars en
belette hij hen in gemeen overleg op te treden. Daar elk hunner slechts van den
meester afhing, zouden beiden, om zich te doen gelden, elkanders plannen of
voornemens dwarsboomen. En hun vijandschap zou des te noodlottiger zijn, daar de
landvoogden, meer dan ooit, besloten bleven in hun paraderol, welke hun het minste
initiatief ontzegde(3).

V
Zoo de keizer er zich in getroostte, voorloopig vóór de politieke oppositie te wijken,
hield hij daarentegen, en met des te meer strengheid, het programma zijner geestelijke
hervormingen staande. Allen waren immers met een onverhoopt gemak doorgevoerd
geworden. Wat beduidden de ‘listen’ en het ‘geschreeuw’ van monniken en lage
geestelijkheid, zoo de bisschoppen gehoorzaamden? Door hun oversten afgekeurd,
vermochten die opposanten niets dan, in een razend getier, lucht geven aan hun
machtelooze gramschap. Alles zou weldra wel stillen, dank zij de inrichting van het
algemeen seminarie, sluitsteen van het nieuw stelsel en onontbeerlijke voorwaarde
voor de ondergeschiktheid der Belgische Kerk aan de grondbeginselen van den Staat.
Reeds in 1781

(1) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 16.
(2) Zie Trautmansdorff's geheime onderrichtingen in Schlitter op. cit., blz. 551 en volg. Zijn
open brieven, van 11 October, staan in Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, deel XIII,
blz. 119.
(3) Zij kwamen den 29n Januari 1788 te Brussel terug.
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waren daar wel eenige onlusten onder de studenten uitgebroken. Ruiten werden
ingegooid, leeraars uitgejouwd; er werd geklaagd over slechte voeding, over slecht
bier, over slecht onderwijs. Het sturen van soldaten was noodig geweest om die
opgewonden seminaristen te bedaren. Zij waren zeker kwalijk gestemd gebleven.
Een reden te meer om vol te houden. Tegenover de Kerk, hielp slechts
krachtdadigheid. De uitzetting van den nuntius Zondadari (14 Februari 1787), die
den brief van Pius VI, waarbij Quid est papa van Eybel veroordeeld werd, zonder
oorlof afgekondigd had, bewees, dat Josef voornemens was de zaak tot het uiterste
door te zetten en niemand te ontzien(1).
De natie was al te innig katholiek, dan dat ze geen medelijden gevoelde voor de
vernederde geestelijkheid, welke zij liefhad en eerbiedigde. Zeldzaam waren de
‘philosofen’, nog zeldzamer de ‘verlichte’ priesters, welke de keizerlijke hervormingen
niet als zoovele aanslagen op den godsdienst beschouwden. De wetten op het huwelijk
ontrustten de gewetens; de edicten die de processies regelden en de broederschappen
afschaften, druischten tegen ingewortelde gewoonten van godsvrucht en Christelijke
liefde in. Talrijke familiën betreurden de verwereldlijking der kloosters, die zoovele
meisjes en jongelieden een veilig, eerzaam en zuinig onderkomen verschaften. De
parochianen waren inwendig verwonderd en verontwaardigd over de onverschilligheid
der bisschoppen. Doch het paste de geloovigen niet, dezelven te vermanen. Vermits
dezen er in berustten, moesten zij er dan ook maar vrede mede hebben.
De Kerk scheen dus onbeholpen aan het ‘Josephisme’ overgeleverd, toen de door
de edicten van 1 Januari 1787 ontketende beweging uitbrak. De clericale oppositie
voegt zich dadelijk bij de politieke oppositie. De Staten, verdedigers van de rechten
der natie, zullen zich ook aanstellen als verdedigers van het vervolgd catholicisme.
Godsdienstige grieven zullen zich bij de grondwettelijke grieven voegen, zullen een
geheel vormen en, als een lawine, hervormingen en

(1) Omtrent die episode, zie Eug. Hubert: La mission et les papiers du nonce Zondadari. Bullet.
de la Comm. roy. d'Histoire, deel LXXXIV (1920).
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nieuwigheden meevoeren. De redevoering van graaf van Limminghe en de memorie
van van der Noot vereenigen reeds èn. de inbreuken op de privileges èn de inbreuken
op het geloof. De ‘door hun bisschoppen verlaten’ seminarie-studenten richten zich
tot de vertegenwoordigers der natie en smeeken hen, ze te ontrukken aan het juk der
ketterij, dat men hun wil opleggen(1). Hun vermetelheid wekt eens ieders moed op.
De overste der Kapucijnen weigert de novicen zijner orde te laten vertrekken naar
het seminarie, wiens leerstelsel, naar hij zegt, scheuring moet verwekken. De
Hoogeschool treedt de beweging ook bij. Den 24n Mei zendt zij een memorie naar
de Staten van Brabant, om, in haar hoedanigheid van ‘Brabantsch lichaam’, dezelven
te verzoeken al de nieuwigheden te verwerpen, welke daar in de laatste jaren ingevoerd
werden. Nu staat de weg open, en iedereen gaat dien op. Niet alleen de Staten van
Brabant, van Vlaanderen, van Henegouw worden met aanzoeken overladen. De
Urselienen van Brussel doen haar beklag bif de ‘natiën’; het kapittel van Mechelen
bij den Raad van Brabant; ja, de Westvlaamsche geestelijken sturen een brief met
hun bezwaren rechtstreeks naar den keizer.
Door de zwakheid van het gezag, door den aftocht van de landvoogden en
vervolgens van Murray, wordt de grondwettelijke quaestie heel en gansch met de
godsdienstige quaestie vermengd. Den 28n Juni schort de Raad van Brabant de
uitvoering van al de in de Hoogeschool ingevoerde nieuwigheden. Den 20n September
schrijven de Staten van Brabant aan die der andere provinciën, dat de zwarigheden,
welke zij den 28n Augustus opperden tegen de ‘voorafgaande voorwaarden’, ook
betrekking hebben op het algemeen seminarie, hetwelk zij beschouwen als strijdig
met de rechten der

(1) Feller: Recueil des représentations, 3e deel van den 2n bundel, blz. 138 en. volg. De
pamfletten, protesten, enz., door de stichting van het seminarie verwekt, zijn ontelbaar. Zie
eenige proeven daarvan in Recueil II, 1e deel, boekd. I, blz. 87, 185, 193, 208. In een derzelven
(ibid., blz. 80) wordt Socrates uitgemaakt voor huichelaar, deugniet, knapenschender. Om
zich een gedacht te geven van de grofheid van velen onder hen, doorloope men: Versameling
van verscheydene stukken waer onder men vind den oog-slag op de goddeloosheden bedreven
in de Nederlandsche kerken sedert 1783, enz. (Brussel, 1790).
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provincie en als strekkend tot het invoeren van een nieuw leerstelsel in zake van
geloof. Zij sporen hen aan, zich bij hen te voegen, en daarop verklaart Murray,
denzelfden dag, dat het seminarie, hetwelk de studenten verlaten hebben, slechts den
1n November zal heropend worden. Die toegeving doet natuurlijk nieuwe eischen
ontstaan. Nu protesteeren de Staten als om strijd tegen de godsdienstige hervormingen,
waarvan zij de afschaffing vragen: die van Doornijk den 16n October, die van
Vlaanderen den 19n, die van Mechelen den 5n November, die van Henegouw den 8n
December.
Ten aanzien van een door godsdienstdrift ondersteunde en aangevuurde
staatkundige beweging, stond Trautmansdorff voor een oprecht moeilijke taak;
bovendien was hij tot dezelve geenszins voorbereid. Hij was een in de Weensche
kanselarij opgeleid hofdiplomaat, en kende volstrekt niets van het volk, dat hij moest
besturen, noch van eenig volk over het algemeen(1). Voor hem, evenals voor alle
dienaren van het absolutisme, was de natie slechts het voorwerp of liever de inhoud
van den Staat. Om het even of de politieke vrijheid gevorderd werd in naam der
rechten van den mensch of in naam der privileges, steeds scheen zij hem ongepast
en vernietigend, een hersenschim van utopisten en philosofen of een verouderd ideaal
van reactionnairen. Gehoorzaamheid aan den vorst is de eenige waarborg van orde
en vooruitgang. Zulk een doodeenvoudige waarheid kan slechts geloochend worden
door aanhangers van vooroordeelen en ‘fanatisme’.
Ongelukkiglijk was met dezelven onderhandeld geworden, en daarmede diende
wel rekening gehouden. De verklaring van 21 September had de grondwetten hersteld.
‘Elke vrouw, elk kind kent de Blijde Inkomst van buiten, die vroeger schier vergeten
was’(2). 't Was onmogelijk, de reeds gedane toegevingen weder te ontnemen. Doch
een diplomaat is nooit ten einde raad, en Trautmansdorff is niet te vergeefs diplomaat.
Hij zal met de grondwetten handelen als met een nadeelig

(1) Belgiojoso die, wel is waar, maar al te veel redenen had om hem niet in het hart te dragen,
zegt dat hij een eerlijk man is, doch ‘zonder groote talenten, zonder eenig denkbeeld van
regeeringszaken, en nog minder van handel, scheepvaart, huishoudkunde, politiek enz.’.
Schlitter: Briefe und Gedenkschriften, blz. 36.
(2) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 8, 9.
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verdrag, wil zeggen, den vorm daarvan eerbiedigen, ze naar de letter uitleggen, doch
ze in de toepassing omwenden. Dat schijnt des te gemakkelijker, daar de privileges
geen regeeringsstelsel behelzen. Zij bepalen er zich bij, de souvereine macht te
beperken, zonder de beoefening derzelve te regelen. Niets is eenvoudiger, dienvolgens
dan die macht uit te breiden tot alle zaken, voor welke dit niet verboden is, dan
dezelve te versterken door alle middelen, welke niet uitdrukkelijk uitgesloten zijn,
vervolgens het absolutisme in te voeren in alle diensten, bij alle vraagstukken, waarvan
de oude keuren der XIVe eeuw niet gewagen, derwijze, dat de vrijdommen, welke
zij huldigen, op den duur machteloos, ontoepasselijk, belachelijk zullen wezen, om
ten slotte van zelf te verdwijnen. Reeds in de maand December doet de minister den
Raad van Brabant kond, ‘dat de Staten hun grondwet geëischt hadden... dat dezelve
hun zal behouden blijven, doch dat niet zou geduld worden, dat zij daarvan misbruik
maken om daaraan iets tou te voegen, en dat Zijn Majesteit verstaat, dat zij algemeen
opgevolgd worde met de stiptste nauwkeurigheid voor alle punten, welke zijn gezag
voordeelig zijn; dat die grenslijn nooit zou overschreden worden, doch dat hij daarvan
geen stap zou afwijken, en dat de tijd leeren zou of de natie veel gewonnen heeft met
Zijn Majesteit te verplichten zijn rechten uit te oefenen in heel de uitgestrektheid,
die hem toegekend wordt door die zelfde grondwet, welke men hoopte ten nutte te
maken om zich daaraan te onttrekken’(1).
In den beginne was de oppositie door die taktiek van haar stuk gebracht. Hoe meer
zij de wettelijkheid ingeroepen had, des te meer voelde zij zich ontredderd vóór een
politiek, die onverpoosd wrocht om de souvereine macht in de plaats van de nationale
zelfstandigheid te stellen, doch tevens spottend verklaarde, dat zij de vormen zou
eerbiedigen. Wat kon aangevoerd worden tegen de wederaanstelling van den kanselier
Crumpipen in den Raad van Brabant, tegen het ontwerp, in denzelven een derde
kamer op te richten ten einde daarin een meerderheid tot stand te brengen, die 's
keizers inzichten genegen was, tegen het den Raad gedane verbod met de Staten

(1) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 34.
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in briefwisseling te treden, tegen de intrekking van het edict, dat de Justitieraden het
recht schonk, candidaten voor de in haar midden opengevallen plaatsen voor te
stellen? Over al die punten zweeg de Blijde Inkomst. Trautmansdorff slaagde met
zijn kneep. De natie, belemmerd in de zware wapenrusting harer grondwetten, was
verwonderd en verontwaardigd tegenover een tegenstrever te staan, die behendig
vermeed haar rechtstreeks aan te vallen, doch haar zijdelings slagen toebracht, die
zij niet kon afweren. Langzamerhand herneemt de regeering ‘den gewonen schrijftrant
van gezag, dien zij niet meer wagen dorst te gebruiken’(1). ‘De gang der zaken, schrijft
de minister, is merkbaar veranderd. De eindelooze vermaningen, welke men zich tot
hiertoe veroorloofde, schijnen een einde te nemen; er beginnen reeds smeekschriften
te komen. Men durft mij niet meer spreken van het weigeren van toelagen, van
muiterij en van een heelen boel andere zaken, waarmede men poogde mij te
verschrikken’. Den 1n December konden de Staten van Brabant geen uitvluchten
meer vinden en moesten zij er zich in getroosten, in de belasting toe te stemmen en
uiteen te gaan(2).
En ginder jubelt Josef II. Hij denkt nog slechts aan de weerwraak, die hij op zijn
ongehoorzame onderdanen zal nemen. Nu spreekt hij over geen ‘algemeen welzijn’
meer. Hij weet, dat hij door de natie gehaat wordt, dat ‘een geslacht noodig is’ om
de herinnering aan het gebeurde uit te wisschen, en hij verbergt geenszins den afkeer,
dien hij voor België voelt. ‘Hecht geen geloof, schrijft hij Trautmansdorff, aan de
geestdrift, welke die natie of haar woordvoerders mij en ook U zullen betuigen... Uw
leus weze sic volo, sic jubeo’(3). Hij raadt hem ook aan, ‘voor elke nietigheid geen
lans te breken’, ‘al de rechten, waarop inbreuk werd gemaakt, te herstellen, met
behulp van kanonnen en bajonetten’, ‘de schrijvers van schotschriften streng te
straffen, en de schreeuwers en de dreigers openbaar te geeselen’(4).

(1)
(2)
(3)
(4)

Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 34.
Ibid., blz. 12, 13.
Ibid., blz. 16, 17.
Ibid., blz. 29, 30.
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Dat ongeduld, die strengheid van een verbitterden despoot maken de Brusselsche
regeering ietwat verlegen. De minister is ontrust over den wrok, dien hij rond zich
gist. Hij verbergt geenszins, dat de kwaal hem ongeneesbaar schijnt. Hij zou wel
willen, dat de keizer zich de Nederlanden van den hals schoof. ‘Het zijn prachtige
provinciën, doch die het niet op prijs stellen, dat zij U toebehooren en het geluk niet
verdienen, U tot meester te hebben, evenals Uw Majesteit dezelven zoo genegen niet
meer kan zijn als die, welke hem ten allen tijde en bij elke gelegenheid blijken van
trouw gaven. Haar verwijdering van het gros der monarchie deed mij steeds, als
staatsman en als vaderlander, hun ruiling wenschen, doch heden doe ik zulks èn
onder philosophisch opzicht èn als ijverig en verkleefd onderdaan, daar ik voorzie,
dat die band van belangen, die zoo noodig is tusschen den vorst en zijn volk, tot de
tevredenheid van den eene en den voorspoed van het ander, altijd geschonden zal
blijven door de ongelukkige gebeurtenissen, welke allerlei oorzaken deden ontstaan’(1).
Toch is hij zoo in zijn schik over de verworven uitslagen, dat hij op 17 December
het bevel geeft, het bestuur van het land te herstellen in den staat, waarin het op 1
April verkeerde, en dat hij den 28n de heropening van het algemeen seminarie
voorschrijft; tevens beteekent hij de Hoogeschool van Leuven, dat zij geen
‘Brabantsch lichaam’ is en slechts Zijn Majesteit tot rechter heeft(2).
Aldus worden èn het staatkundig vraagstuk èn het godsdienstig vraagstuk weder
opgeworpen. Het ware voorzichtig geweest, het eerste op te lossen, alvorens het
tweede aan te raken. Trautmansdorff merkte zelf op, dat de heropening van het
seminarie velen onverschillig liet; de adel stelde er geen belang in. Die quaestie,
zegde hij, lag slechts aan 't hart van ‘priestergespuis’ en van monniken(3). Ware de
regeering met voorzichtigheid te werk gegaan, misschien waren de
nieuwheidsgezinden en de ‘philosofen’, vijanden van ‘fanatisme’ en van ‘bijgeloof’,
tot haar toegetreden. Doch, door haar haast om haar doel te bereiken, legde zij te
vroeg het

(1) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 24.
(2) Gachard-Verhaegen: Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, deel XIII, blz. 132, 135.
(3) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 10.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

447
masker af, waardoor zij tegen zich zelf het blok van wederstand herstelde, in plaats
van het te verbrokkelen.
Het bevel van 17 December schudde het ingesluimerd grondwettelijk conflict
wakker. Het bracht die edicten van 1 Januari en die ‘voorafgaande voorwaarden’
weer ter sprake, welke door Murray in 's keizers naam ingetrokken waren. De Staten
waren toen niet vergaderd en konden dus niet optreden; Trautmansdorff was derhalve
vol vertrouwen. Doch de Justitieraden treden in hun plaats op. Het voorbeeld van
het Parijsch Parlement, dat in zijn strijd tegen Lodewijk XVI gezegepraald had, hitste
hen aan, insgelijks een stout stuk te wagen en zich, tegenover de natie, als de
beschermers der grondwetten aan te stellen. Den 21n Januari 1788 weigerde de Raad
van Henegouw de ministerieele verklaring af te kondigen en 's anderen daags deed
die van Brabant hetzelfde.
Het oogenblik was beslissend. Trautmansdorff was te vèr gegaan, om nog te wijken.
Hij liet de raadsleden verbieden, uiteen te gaan vóór dat zij het edict afgekondigd
hadden. Het nieuws verspreidde zich als een loopend vuur. Woelige samenscholingen
ontstaan vóór het gebouw van den Raad; de magistraten worden toegejuicht. D'Alton
zendt patrouilles om de menigte uiteen te drijven. Zij worden uitgejouwd en op
steenen onthaald. Een der patrouilles wordt ongeduldig en schiet... zes of zeven
menschen zijn gevallen. Er was een algemeene verslagenheid. Het volk was sedert
zoo lang gewoon, de troepen te verachten, dat hun plotseling optreden hetzelve nog
meer verbaasde dan verschrikte. Niets was voor een oproer gereed: men had gemeend,
dat het weer voldoende was lawaai te maken om de overhand te krijgen. De beweging
liep uit in verwarring. De straten waren in een ommezien ledig, en de raadsheeren,
die eveneens de kluts kwijt waren, gaven ten slotte hun toestemming, na een zitting
van vijftien uren.
‘Die zegepraal is van groot gewicht voor de toekomst’, schrijft Trautmansdorff
denzelfden nacht(1). En hij had overschot van gelijk, doch niet zooals hij het verstond.
Het vergoten bloed, het eerste dat sedert Anneessens' dood de straatsteenen
bezoedelde, bespatte den keizer. Tusschen hem en de

(1) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 55
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natie, was een ondempbare kloof ontstaan. Niettegenstaande alles, was de
vorstentrouw tot hiertoe ongeschonden gebleven. De rechten des vorsten, doch
geenszins zijn persoon, werden besproken; velen onder zijn hardnekkigste
tegenstrevers erkenden de rechtzinnigheid zijner inzichten. De geweerschoten van
d'Alton's ‘gedrilde moordenaars’(1) verdreven de laatste overblijfselen van eerbied
voor hem. De Weensche philosoof was voor België nog slechts een vijand en een
dwingeland.
Weldra werd Trautmansdorff die verandering gewaar. Ongetwijfeld was geenerlei
beweging te vreezen. Er waren geen vrijwilligers meer, en de soldaten konden in al
de voorname steden voor de orde instaan. Doch juist al dat machtsvertoon, dat stelsel
van staat van beleg, dat sedert den hertog van Alva in het land ongekend was, stookte
in ieders hart een heimelijken haat, die des te meer te duchten was, daar hij zich
moest bedwingen. D'Alton was de rechte man op de rechte plaats geworden; door
den keizer gedekt, bekreunde hij zich om Trautmansdorff's tegenwerpingen niet.
Voorwaar, de soldaat, die in zijn schik was omdat hij zijn meerderheid kon laten
blijken en toonen, hoe een volk met goed aangewende kracht tot inkeer kan gebracht
worden, haalde de overhand op den burger. Hii had zooveel zelfvertrouwen, dat hij
in Juni het regiment van Bender naar Oostenrijk terugzond.
Edoch, erge voorteekenen waren te merken. Niet één inschrijver bood zich aan
voor de leening voor den oorlog met Turkije(2). ‘Na een zeer lange tusschenpoos’,
begonnen weer vlugschriften van hand tot hand rond te gaan. Het eerste derzelven,
‘Guide fidèle pour le Brabant’, dat door den beul verbrand werd(3), ‘bevat meer slechte
grondbeginselen, meer venijn en hitst meer tot oproer, dan al de gemeenheden, die
sedert de achttien maanden krankzinnigheid van deze landen het licht zagen: want
het erkent de Staten samen met den vorst als souverein en gunt den Raad van Brabant
zelfs een deel van die souvereiniteit; het zegt, dat de Staten het recht hebben, den
vorst af te zetten en er een anderen te

(1) Uitdrukking van het pamflet: Guide fidèle pour le Brabant, blz. 25 (Brussel, 1788).
(2) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 103.
(3) Gérard: Rapédius de Berg, deel II, blz. 73.
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kiezen; ten slotte zet het openlijk tot opstand aan, door de domooren, die onbekwaam
zijn daarover te oordeelen, den toestand van Europa op ongerijmde wijze voor te
stellen’(1).
Die toestand leende zich, inderdaad, maar al te goed tot het aanwakkeren van de
hoop, welke de gramschap in de harten ouderhield. De keizer verbleef te Semlin,
was ziek en voerde tegen de Turken een ongelukkigen veldtocht. Pruisen volgde
ijverzuchtig Oostenrijk's bewegingen. De mislukking van den opstand der Hollandsche
‘patriotten’ had naar Brussel tal van vluchtelingen gedreven, wier verbittering
aanstekelijk was. En uit Frankrijk kwamen dag aan dag tijdingen over de dramatische
en vervoerende gebeurtenissen, welke de bijeenroeping der Generale Staten
voorafgingen, - ‘troepen, die verplicht werden zich terug te trekken; niet-uitvoering
van bevelen door nationale officieren, die weigerden tegen hun vaderland op te
treden; provincie-gouverneurs, die op de knieën om genade voor hun leven smeekten;
troepen, die verplicht zijn hun wapens achter te laten vóór een talrijke volksmenigte
die hen aanrandt, - die de gemoederen nog meer opwonden en een soort van fanatisme
verwekten, dat altijd gevaarlijk is, doch nog meer op het oogenblik, dat er hier reeds
zooveel heerschte en dat er niets meer aan toe hoefde’(2).
Tot overmaat van zwarigheid, moesten, om 's keizers bevelen uit te voeren, de
Hoogeschool en de Kerk ingetoomd worden. De eerste was zoo onhandelbaar
opgetreden bij de vordering harer privileges, dat de regeering haar lokalen door de
troepen had moeten laten bezetten, haar rector moeten afdanken, de faculteiten naar
Brussel doen overbrengen(3) en uit Weenen eenige hoogleeraars laten komen tot
vervanging van het groot aantal professors, die vrijwillig het land verlieten. En de
gisting, welke het nieuw seminarie verwekte, verergerde gedurig. Nu was het niet
meer alleen het ‘priestergespuis’, dat hetzelve bestreed. De bisschoppen lieten
eindelijk hun stem hooren, riepen bezwaren van rechtgeloovigheid in, en sloten zich
aldus aan bij de natie, die slechts op hun

(1) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 114.
(2) Ibid., blz. 106.
(3) Ter uitzondering van de godgeleerde faculteit.
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woord wachtte, om vrijen teugel aan haar al te lang verkropte verontwaardiging tegen
de godsdienstige hervormingen te vieren. Voor de natie is de keizer nu tot alles
bekwaam. Het gerucht wordt verspreid, dat Josef II het catholicisme afgezworen
heeft. De sluiting der bisschoppelijke seminariën, uit dewelken de studenten
gewapenderhand verdreven worden, verwekt woelingen te Antwerpen, te Mechelen
en te Leuven. Het algemeen seminarie werd er des te hatelijker om. In de maand
Juni, verblijven er slechts achttien leerlingen.
Trautmansdorff begint te begrijpen, dat met strengheid niets te halen is. Hij beseft,
dat de godsdienstige opgewondenheid de politieke opgewondenheid voedt. Hij zou
de bisschoppen willen aanhalen door eenige toegevingen, want van hen hangen de
bevrediging van het volk, het dekken der leeningen, de herneming van handel en
nijverheid af. Hij geeft schuchter te kennen, dat het voorzichtig zou wezen met de
‘vooroordeelen’ rekenschap te houden, zooals onder het ministerie Cobenzl
geschiedde, in stede van te schermen met de woorden ‘wederstand’ en
‘ongehoorzaamheid’. ‘Ik mag het Uw Majesteit niet verbergen, dat de harten nog
niet hersteld zijn zooals ik het zou willen om geen afdwaling meer te zien bij de
zwakke geesten van deze landen, waar veel meer waarde gehecht wordt aan een
processie, aan een vaandel of aan een feestgewaad, waarmede een heilige wordt
getooid om op zekere dagen aan de vereering van het volk vertoond te worden, dan
aan de belangrijkste vraagstukken voor het algemeen welzijn van het land.... Uw
Majesteit zou nooit gelooven, dat de slechte luim, welke de verordeningen omtrent
deze zaken verwekt heeft, ons van zeer veel millioenen berooft, die in omloop zouden
zijn, doch die, in het bezit zijnde van monniken of van begijnen en andere door
dezelven geleide personen, verborgen blijven uit koppigheid, in de ijdele hoop, die
oude costumen, welke zij grondwetten heeten, te zien terugkomen, en ik durf er voor
instaan, dat de stad Antwerpen alleen, in openbare fondsen, drie tot vier milhoenen
en nog meer als kostelooze giften zou leveren, zoo zij voldoening kreeg omtrent die
wenschen, die haar zeer aan 't hart liggen en zoo het priestergespuis gerustgesteld
werd
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omtrent het algemeen seminarie, hetwelk het verafschuwt als ware dit het graf van
zijn bestaan’(1).
Doch de keizer luistert niet. Zoo de jongelieden van het seminarie niet willen
weten, dat men ze dan maar ‘inschrijve’ en naar Weenen sture, om daar hun studiën
te doen. Het is beter ‘de zaken tot het uiterste te laten gaan, dan te wijken’. De door
de gebeurtenissen in Frankrijk verwekte ontroering beteekent niets. ‘In dat land,
schijnt het patriotisme niets anders te wezen dan het verjagen van de ministers, om
hun plaats in te nemen en het bestelen van den Staat. Alles wat in die (Fransche)
provinciën gedaan en geschreven wordt, zijn sentimenteele daden en woorden,
waaraan ik weinig waarde hecht. Er valt af te wachten, of de koning de wilskracht
en de vastberadenheid zal hebben om te blijven bij wat hij beval, en zoo hij die heeft,
zal hij alles doen wat hem zal goeddunken, want hij houdt het belang, om zoo te
zeggen het bestaan van al de huisgezinnen in zijn handen, en den wensch van al de
anderen’(2).
De uitkomst beantwoordt geenszins aan de voorspellingen uit Semlin.
Onrustbarende voorteekenen bewijzen, dat de invloed van Frankrijk de gemoederen
niet alleen in geestdrift brengt, doch dezelven ook tot handelen aanzet. Trautmansdorff
ontvangt brieven met doodsbedreigingen. De onruststokers vatten weder moed en
herbeginnen hun ophitsingen. Briefjes worden rondgestrooid, waarin gezegd wordt,
dat het tijd is om zich te wapenen en dat het oogenblik om de grondwet, de privileges
en den godsdienst te verdedigen, eindelijk gekomen is. De politie zet de verdachten
achterna; huiszoekingen en opsporingen geschieden overal. Advocaat van der Hoop,
die naar Luik gevlucht is, wordt daar aangehouden. Tegen de voornaamste leden van
den Raad van Brabant, graaf van Limminghe, baron van Hove, abt de Parc, worden
bewijzen gezocht, die zouden toelaten ‘dezelven in de citadel van Antwerpen neer
te leggen’(3). Van der Noot, met inhechtenisneming bedreigd, vlucht den 6n Augustus
naar het buitenland, en Trautmansdorff zendt aan alle plaatscom-

(1) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 96.
(2) Ibid., blz. 91, 99, 110.
(3) Ibid., blz. 122.
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mandanten zijn persoonsbeschrijving: ‘breede schouders, breed, pokdalig aangezicht,
droeve gelaatstrekken, verdwaalde oogen, loodkleurige tint, zware, logge stap, zeer
bitse toon’, zonder zijn tamelijk slecht verzorgde pruik te vergeten, meestal rond met
een enkele krul, en er bijvoegend, ‘dat hij tamelijk geregeld het hoofd scheef houdt’.(1).
Edoch, de geestelijkheid wordt stouter en stouter. Te Antwerpen wordt de
wederstand behendig geleid door Nelis, den nieuwen bisschop, die vroeger
Oostenrijkschgezind was, ‘doch die van houding veranderde, zoodra hij den mijter
opgezet had’(2). Deze maant de edelen aan, naar geen bals of schouwburgen te gaan,
‘ten einde niet verplicht te wezen zich in die openbare plaatsen te bevinden naast de
officieren, die zij hun beulen heeten’(3). In het begin van September schijnen de uit
Vlaanderen gekomen tijdingen aan te kondigen dat, evenals in Frankrijk, het platteland
weldra in onbandigheid zal verkeeren. Benden gewapende boeren worden in de
kasselrij Oudenaarde gevormd. Wel is waar, dragen zij de zwarte kokarde en roepen
zij: Leve de keizer!, ‘doch zij veroorloven zich alles wat een teugelloos volk durft
bij het meest gekenschetst oproer... tot dusverre, dat zij naar deurwaarders en officialen
schieten’(4). Allerwegen worden zoovele ‘onbetamelijkheden’ gepleegd, dat een leger
‘fiskalen’ noodig ware om daaraan een einde te stellen. De brutaliteit van de troepen
rechtvaardigt, overigens, in zekere mate, de opgewondenheid des lands, ‘wiens
inwoners sedert eenigen tijd over het algemeen wat te onheusch behandeld werden’(5).
En, met den herfst, komt het tijdvak van de vergadering der Staten. Het koste wat
het wil doch zij mogen de belasting niet weigeren. Nu, van die van Brabant is alles
te vreezen. Gewoonlijk laat men ze het eerst vergaderen, en hun houding wordt schier
altijd door de andere provinciën gevolgd. Voorzichtigheidshalve wijkt de minister
nu van den regel af en besluit hij, de Brabantsche Staten slechts het laatst bijeen te

(1) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 632.
(2) F.-G. de Bray: Considérations politiques sur la révolte des Provinces Belges, blz. 12 (Brussel,
1908). Volgens de Oostenrijkers, hitst Nelis den kardinaal Franckenberg op.
(3) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 136.
(4) Ibid., blz. 134.
(5) Ibid., blz. 141.
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roepen. Hij is overtuigd, dat ‘de anderen, van wege dewelken geenerlei zwarigheid
te verwachten is, aldus niet zullen bedorven worden door het slecht voorbeeld’(1).
Inderdaad, de Staten van Namen en van Limburg stemmen in de belasting toe, doch
deze wordt den 18n November verworpen door de Staten van Henegouw. En den 29n
November, volgt de Derde Stand van Brabant dit voorbeeld!
In weerwil van Trautmansdorff's inspanningen, nadat hij zooveel malen den meester
verzekerd heeft, dat het land gehoorzaam is, staan de zaken juist als een jaar te voren.
De minister is ten einde raad. De oorlog tegen Turkije belet vooralsnog aanwending
van geweld, ‘waartoe men toch den een of anderen dag zal moeten overgaan’. De
grondwetten herstellen, zooals de Staten wenschen, ware ‘den wil des vorsten beneden
dien der natie stellen, en om zoo te zeggen de voogdij des volks aanvaarden’. Alles
wel overwogen, is ‘niets doen’(2) nog het beste. Josef II moest opspringen, toen hij
die erbarmelijke oplossing vernam. Het tijdperk van inschikkelijkheid was voorbij.
Weigering van toelage kwam overeen met muiterij. Door den eed van getrouwheid
te schenden, dien de Staten hem gezworen hadden, ontsloegen zij hem van dien,
waarmede hij zelf hun grondwetten bezworen had. Hij is te Weenen teruggekeerd,
uitgeput naar lichaam, doch altijd even arbeidzaam en strijdlustig; hij schrijft dan
ook, op 7 Januari 1789, de Staten van Henegouw en van Brabant, om hun te
beteekenen, dat hij niet meer gebonden is noch door privileges noch door de Blijde
Inkomst. De inwoners der beide provinciën worden buiten de wet gesteld; aan niemand
hunner zal in de toekomst eenigerlei burgerlijk of geestelijk ambt begeven worden,
en een streng onderzoek zal tegen de grootste schuldigen ingesteld worden(3).
Die Staatsgreep joeg in den beginne de gemoederen schrik aan. ‘'t Is een volledige
zegepraal’, schrijft Trautmansdorff, die door de krachtdadigheid des meesters
opgewekt is: ‘alles

(1) Ibid., blz. 140.
(2) Ibid., blz. 174, 182, 175.
(3) Gachard-Verhaegen: Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, deel XIII, blz. 239.
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is gedaan’(1). De verontschuldigingen van de Staten van Brabant zijn zoo volledig,
dat hij hen voorloopig in het genot van de Blijde Inkomst laat. Doch hij zal in
Henegouw ruwweg optreden, om de andere provinciën een voorbeeld te geven. Het
bestuur door de Staten wordt er te niet gedaan; de bestendige bede zal er ingevoerd
worden. Het stilzwijgen, waarmede die maatregelen onthaald worden, neemt hij voor
instemming. Hij is overtuigd, dat het volk verrukt is, ‘omdat de invloed der Staten
gefnuikt wordt’(2). Elk zijner brieven is een zegezang. Voortaan mag Zijn Majesteit
‘zich alles veroorloven... iedereen ligt aan zijn voeten’. Doch de gelegenheid dient
ten nutte gemaakt, om een gansch nieuwe inrichting te scheppen. De Brabantsche
Derde Stand moet omgewerkt en aan den invloed der ‘natiën’ van Brussel en der
ambachten van Antwerpen en Leuven onttrokken worden. De toevoeging van
afgevaardigden van het platteland zal hem wat buigzamer maken. Dat middel werd
immers in 1754 in Vlaanderen aangewend om den weerstand van de ‘drie leden’ te
breken en de altijddurende belasting te bekomen. Reeds van 1 Februari af, houdt de
minister zich met dat ontwerp bezig. Hij laat ondershands ‘de kleine steden en vlekken
bewerken’, om dezelven tot zijn inzichten te winnen, en de keizer beloont zijn ijver
met het Gulden Vlies.
De hervorming van den Brabantschen Derden Stand kon tot geenerlei
grondwettelijk bezwaar aanleiding geven. De Blijde Inkomst bepaalde de
samenstelling der Staten niet, en enkel de overlevering had de vertegenwoordiging
der burgerij van heel het hertogdom tot de drie hoofdplaatsen Brussel, Leuven en
Antwerpen beperkt. Doch het was een erge zaak, haar prerogatieven aan te raken,
vóór dat de openbare meening daarop voorbereid was. Het ware voldoende geweest,
dezelve te raadplegen. De rechtzinnige aanhangers van het vertegenwoordigend
stelsel vroegen sedert lang de volledige vertegenwoordiging van den Derilen Stand.
De boeren en de bewoners van de kleine steden waren, uit belang, dadelijk tot
dezelven toegetreden. Met een weinig geduld ware de minister geslaagd: overijling
bedierf alles.

(1) Schlitter: Geheime Correspandenz, blz. 197.
(2) Ibid., blz. 205.
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Den 29n April besloot een keizerlijk diploma, dat de Derde Stand van Brabant voortaan
zou vertegenwoordigd worden door 55 afgevaardigden van de steden Leuven, Brussel,
Antwerpen, Thienen, Leeuwe, Nijvel, Lier, Vilvoorden, Hannut, Genappe,
Hoogstraten, Turnhout, Gheel, Aarschot en Waver; de drie eersten zouden
onderscheidenlijk zes, vijftien en tien afgevaardigden aanwijzen, en elke der anderen
twee(1). De meerderheid werd dus behouden aan de groote steden. Doch de
bevoegdheid, welke zij zich toegeëigend hadden en volgens welke de besluiten der
Staten van haar instemming afhingen, werd haar ontnomen. Artikel 14 der verordening
bepaalde, inderdaad, dat de besluiten van den Derden Stand voortaan terzelfder tijd
als die der beide andere standen moesten genomen worden, zonder dat dezelven
mochten gescheiden worden. Dit was de oude costume afschaffen, volgens welke
de steden Leuven, Brussel en Antwerpen als scheidslieden bij de Staten optraden,
daar elk harer de stemming harer afgevaardigden kon bepalen en het recht van veto
bezat voor elke toestemming, welke zij niet aannam. Op een ander tijdstip en onder
een anderen vorst, had die overleving der middeleeuwen wellicht zeer weinig
verdedigers gevonden, buiten die, welke daarin een rechtstreeksch belang hadden.
Doch de hervorming verscheen te midden der ontketende hartstochten en was
onderteekend door Josef II; hoe redelijk zij ook was, toch was zulks voldoende om
voor een nieuw blijk van het despotisme door te gaan. De Raad van Brabant weigerde
het besluit te boeken, en het viel niet te betwijfelen, of de Staten zouden het eenparig
verwerpen. Krachtdadigheid had den keizer overigens maar al te wel gediend, dan
dat hij niet besluiten zou zijn wil tot het uiterste door te drijven.
Den 6n Juni vaardigde hij de nieuwe inrichting uit; terzelfder tijd verklaarde hij,
dat de door Brabant betaalde toelagen voortaan vast en bestendig zouden wezen. En
zoo de Staten, in hun verblindheid, deze gelegenheid niet te baat namen om ‘de
grondwet te redden’, zou hij volle kracht geven aan zijn brief van 7 Januari; ‘daar
hij alsdan niet meer zou be-

(1) Gachard-Verhaegen: Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, deel XIII, blz. 273.
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lemmerd wezen door eenigerlei grondwettelijk bezwaar, zou hij in heel de
uitgestrektheid zijner souvereine rechten weten op te treden’(1). Hij had bevel gegeven,
‘er om het even op welke wijze mee gedaan te maken’.
Op 18 Juni maant Trautmansdorff de Staten tot gehoorzaamheid aan. De troepen
stonden, marschvaardig, onder de wapens. Men mocht zich op alles verwachten.
Toch aarzelde de vergadering niet. Twee dagen te voren, - en het samenvallen van
die datums is ongetwijfeld geenszins aan het toeval te wijten, - had kardinaal van
Franckenberg, na veel getalm, er eindelijk toe besloten, het onderwijs in het seminarie
als niet-orthodox te verklaren. De godsdienstige crisis en de politieke crisis zijn dus
te gelijker tijd tot het toppunt gestegen. Geloof en geweten bieden eensgezind
wederstand. Na een achturige zitting, lieten de Staten de regeering hun weigering
kennen. ‘Het spijt mij, Heeren’, zeide Trautmansdorff koel tot de deputatie, welke
de tijding bracht(2). Nauwelijks had zij hem verlaten, of de soldaten bezetten de stad,
en een commissaris kwam de Staten de intrekking van de Blijde Inkomst beteekenen
en hun griffiën en kassen aanslaan. Terzelfder tijd als de Staten, werd de Raad van
Brabant ontbonden. Enkele oogenblikken hadden volstaan om die grondwet te breken
welke, bijna vijf eeuwen, door zoovele eeden bekrachtigd was geworden en zoovele
aanslagen weerstaan had.
De overwinnaars verwachtten zich ongetwijfeld aan een uitbarsting van woede.
Zij waren verbaasd over de kalmte, die na hun zegepraal heerschte. Zonder de
toekomst in te zien, wenschte d'Alton den keizer geluk met een overwinning, welke
zoo groot was als die, welke den dag zelf behaald werd op het slagveld van Colin(3).
Zijn uitbundige vreugde ergerde Trautmansdorff, die achterdochtiger was en
‘wanhopige stappen vreesde, welke immer zwarigheden zouden kunnen verwekken’.
Hij zocht naar de redenen eener zoo buitengewone kalmte, die op zoovele stormen
volgde; om zich gerust te stellen, weet hij die aan ‘de natuurlijke onbe-

(1) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 300.
(2) Ibid., blz. 273.
(3) Ibid., blz. 275.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

457
zorgdheid van die natie, zoodra het persoonlijk belang niet gekwetst wordt, en aan
de geringe wilskracht van haar karakter... Wat beteekent een oproer van bloodaards?
Welke houding kan een dergelijke natie aannemen? Verdrietig om de rol die men
haar deed spelen, is zij nu tevreden tot Uw Majesteit terug te komen. Waren de zaken
anders gekeerd, dan had zij gelukkig geweest de Staten te behooren; moest zij er
voordeel in zien, dan zou zij met genoegen den Grooten Turk dienen’(1).
Werkelijk keerde de natie in zich zelve. Hoe vreemd zulks ook voorshands schijne,
betreurden de meesten van hen, die het behoud der grondwetten geëischt hadden,
geenszins het verlies derzelven. Dezen hadden hun slechts tot wapens tegen het
absolutisme gediend. Doch, ter uitzondering van reactionnairen als van der Noot,
van de bevoorrechten die in de Staten zetelden en van de ambachtslieden van de drie
groote Brabantsche steden, ontveinsde zich niemand haar onwaarde. Het was al te
klaar, dat zij niet meer beantwoordden aan de eischen van den tijd. Enkel de
bewonderaars van het verleden koesterden voor haar een godsdienstigen eerbied. De
nieuwheidsgezinden, de verlichte geesten, de philosofen, zelfs het grootste deel der
boeren en der bewoners van de kleine steden, die door de grondwetten van alle
deelneming aan het staatkundig gezag buiten gesloten waren, dachten er niet anders
over dan de keizer zelf. Evenals hij, achtten zij, dat dezelven te bekrompen en te
ouderwetsch waren, en dàt juist leidde Trautmansdorff in dwaling. Hij zag niet in,
dat hun overeenstemming met Josef II in de critiek, geenszins met een toetreding tot
den keizer gepaard ging, doch slechts voortsproot uit dat ideaal van staatkundige
vrijheid en van parlementaire regeering, dat Frankrijk toen naar de Revolutie dreef.
Precies den dag vóór de afschaffing van de Blijde Inkomst, hadden de Generale
Staten van Versailles zich tot Nationale Vergadering uitgeroepen. Den 20n Juni was
de eed in de Kaatsbaan gezworen, en met geestdrift werd vernomen, dat de
bevoorrechten aan hun privileges verzaakten, dat de standen afgeschaft waren, dat
gansch de natie, belichaamd in haar vertegenwoordigers, machtig tegenover den
koning stond

(1) Ibid., blz. 290.
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en de souvereiniteit met hem deelde. Zulke grootsche, grondige, edele nieuwigheden
maakten een ieder gelukkig. De toetreding van adel en van geestelijkheid tot de
wenschen des volks werd bewonderd. Vóór dit grootsch schouwspel, moest alles
verdwijnen. Niemand dacht nog aan het verleden. De gemoederen trilden van
verlangen en van ongeduld, en voorzagen eindelijk de verdwijning van het despotisme,
dat de vrijheid vernielde en den godsdienst beleedigde. En gedurende het kortstondig
morgenrood der Revolutie, zag men, evenals in Frankrijk, ‘philosofen’ en geestelijken
in één zelfde hoop met elkander verbroederen.
De mare van de inneming der Bastille (14 Juli) verwekte, te midden van die
koortsige verwachting, een algemeene opgewondenheid. Reeds op 18 Juli nemen de
‘bloodaards’, waarover Trautmansdorff enkele dagen te voren met zooveel minachting
sprak, een dreigende houding aan. Zij maken hem zoo bang, dat hij zulks laat blijken
in den brief, waarin hij Josef II bevestigt, ‘dat de schrik hem niet zal doen wankelen’(1).
Om zich moed te geven, grijnst hij: ‘De Franschen zijn veel verstandiger dan de
liedeu van hier: niet om slechts tweehonderd jaar achteruit te trekken, winden zij
zich op; zij keeren recht naar Adam terug, vermits het eerste voorwerp van de
beraadslagingen der Vergadering tot het opstellen eener nieuwe grondwet, het
onderzoek van de rechten van den mensch is’(2). Toch wordt hij meer en meer verlegen.
Den 20n Juli hoopt hij nog, dat het niet zal komen tot een ‘losbarsting als die bij onze
naburen’. Den 24 bekent hij, dat ‘zoo de moed beantwoordde aan de duizeling die
de geesten opwindt, de algemeene, doch nog heimelijke gisting weldra zou gevolgd
wezen door een plotselinge en geweldige uitbarsting, dewelke te verwachten is,
zoodra men zal meenen, dat die zonder gevaar kan verwekt worden. Den 27, koestert
hij geenerlei twijfel meer omtrent die ‘losbarsting’(3).
Want hij heeft zooeven vernomen, dat de inning der belastingen het volk te Thienen
deed opstaan. De soldaten hebben geschoten: er zijn vele dooden en gekwetsten. En

(1) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 313.
(2) Ibid., blz. 314.
(3) Ibid., blz. 314, 316, 324.
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kort daarop komen even onrustbarende tijdingen uit Diest, Doornijk, Leuven. Te
Brussel worden ‘duizenden briefjes, met de woorden: Hier als te Parijs’ rondgestrooid.
De ka zernen worden vervuld met vlugschriften, waarin de troepen aangezet worden,
het voorbeeld hunner Fransche broeders te volgen. Verdachte personages sluipen
onder de menigte, spreken over een verbond met Frankrijk, laten de bescherming
van den koning van Pruisen verhopen. De tijding van de Luiksche Omwenteling, op
18 Augustus, vergroot nog het gevaar. Zienlijk wordt de strijd voorbereid. Te Hasselt
doet een vaderlandlievend Comiteit beroep op vrijwilligers, en tal van jongelieden
laten zich inschrijven. ‘Luide wordt gezegd, dat, wat Uw Majesteit ook bieden moge,
volstrekt niets anders zal gewild worden dan een grondwet, in alle punten
overeenkomstig met die, welke Frankrijk bekomen heeft’(1). Het ware wellicht
voorzichtig dien wensch in te willigen en de gelegenheid ten nutte te maken ‘om dit
land een grondwet te schenken, waarin niet het minst spraak zou wezen van die
vervelende Blijde Inkomst, en deze terzelfder tijd eenvormig te maken voor al de
provinciën, en zoo dicht mogelijk nabij het plan van Uw Majesteit’(2). Doch Josef II
voelt wel, dat het nu voor hem te laat is om de Nederlanden opnieuw in te richten.
Hoogstens vraagt hij zich af, of ‘de gebeurtenissen in Frankrijk zouden kunnen ten
nutte gemaakt worden... om het volk aan het verstand te brengen, dat een groot deel
van die zaken door mij uitgedacht en ingevoerd werden tot het algemeen welzijn’(3).
Het overrompeld absolutisme ziet zich dus genoopt zich te rechtvaardigen en
daarbij de beslissingen van's lands wil in te roepen. Het begrijpt niet, dat minder zijn
daden dan zijn grondbeginselen verworpen worden, en naïefweg is het verwonderd,
dat dezelfde zaak goed- of afgekeurd wordt, volgens zij van de vrijheid of van het
despotisme uitgaat. In afwachting, tracht het stand te houden, en dit kan het alleen
door

(1) Ibid., blz. 360.
(2) Ibid., blz. 362.
(3) Ibid., blz. 363. De regeering gaf in September 1789 een vlugschrift uit, getiteld: La Vérité
ou tableau comparatif des changements projetés par l'empereur et des points arrêtés pay
l'Assemblée nationale de France.
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dwang. D'Alton, ziende dat Trautmansdorff machteloos en ten einde raad is, maakt
de gelegenheid ten nutte om te handelen. Hij heeft slechts vertrouwen in het geweld,
en meent nog altijd, dat een volk even gemakkelijk getemd, als een leger verslagen
wordt. Willekeurige aanhoudingen, huiszoekingen, aanmaningen en fusillades zijn
aan de orde van den dag. ‘Alle dagen worden burgers gedood of erg gekwetst’(1). Er
wordt gehandeld als in een ‘land, dat volop in opstand is’, en dat doet het volk
gelooven, dat willekeur nu het regeeringsstelsel geworden is. De woede stijgt dan
ook in dezelfde verhouding als de beteugeling. De revolutionnaire propaganda werkt
samen met de woeligheid, welke onder het gemeen volk onderhouden wordt door
een uiterst onbezadigde geestelijkheid. Het gerucht loopt en de menigte gelooft, dat
de keizer ‘den godsdienst volstrekt wil vernietigen, dat hij reeds de oorbiecht, de
mis, het Onze-Vader verboden en vijf sacramenten hervormd heeft’(2). De pamfletten
zijn niet meer te tellen; er zijn er zooveel als te Parijs. Trautmansdorff en d'Alton
worden daarin uitgescholden voor bloeddorstige dwingelanden, wangedrochten en
menscheneters. De katholieke buitensporigheid van Feller's blad moet daarvoor niet
onderdoen. Daarbij komen de levensduurte en de nijverheidscrisis, welke het volk
verbitteren. Evenals in Frankrijk, gaan praatjes over graanopkooping onder de menigte
rond. Den 19n September breekt een oproer uit in Limburg, waar gevraagd wordt,
dat de prijs der eetwaren vastgesteld en de belastingen verminderd worden.
Edoch, op de grens verzamelen zich meer en meer vrijwilligers. Op 10 October
moet generaal Schroeder de onzijdigheid van het land van Luik schenden, om hun
benden te verdrijven, die op het grondgebied der Vereenigde Provinciën terugtrekken.
De burgeroorlog staat vóór de deur. Te Brussel, wordt bij Philip Secrétan,
zaakwaarnemer van hertogin van Ursel, een revolutionnair manifest aangeslagen,
met het plan eener op touw gezette samenzwering(3). Het is meer dan

(1) Ibid., blz. 399.
(2) Ibid., blz. 369.
(3) Omtrent die zaak, zie Eug. Hubert: Les préliminaires de la Révolution brabançonne. Un
complot politique à Bruxelles en octobre 1789. Mémoires in-4o de la Classe des Lettres de
l'Académie Royale de Belgique, 2e reeks, deel VII (1920).
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tijd, iedereen te ontwapenen, ‘alles op 't spel te zetten en den beslissenden slag te
wagen’(1). Doch den 24n October verneemt Trautmansdorff, dat ‘duizend
waanzinnigen’ in de Kempen gedrongen zijn. In den toestand, waarin hij zich bevindt,
is dit een verlichting. ‘Ik ben verrukt, schrijft hij, dat die komedie ten einde loopt.
Dit is een laatste inspanning, die op de een of andere wijs moet afloopen. Als zij
gelukt, wat niet te betwijfelen valt, brengt zij ons een volledige onderwerping mede’(2).
Werkelijk, was dit het begin der onvermijdelijke omwenteling.

(1) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 430.
(2) Ibid., blz. 437.
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Hoofdstuk II
De Brabantsche omwenteling
I
Bij de overgave van de Nederlanden aan het huis van Oostenrijk, was in de verdragen
van Utrecht en van Rastadt bepaald geworden, dat al de costumen en privileges der
provinciën zouden geëerbiedigd worden(1). Hoeft het gezegd, dat de zeemogendheden
en Frankrijk daarbij geenszins het heil van het land beoogden? Die bepaling moest
eenvoudig den nieuwen bezitter van België beletten, hetzelve naar zijn zin te besturen
en zijn souvereiniteit over hetzelve derwijze te bevestigen, dat deze zijn naburen
gevaarlijk werd. Voor de binnenlandsche politiek, was zij als een voor hem opgeslagen
‘barrière’. Wij zagen, dat nij niet lang toefde om die te verbreken, en in den beginne
had niemand zich daartegen verzet. Doch onder Josef II ging het er anders aan toe.
Tijdens de crisis van 1787, hadden de Staten van Brabant reeds aan die der andere
provinciën voorgesteld, tegen de ondernemingen des keizers beroep te doen op den
waarborg, die hun rechten verdedigde. En wat toen nog een tamelijk onbestemd
denkbeeld was, zou weldra werkelijkheid worden.
Inderdaad, de omstandigheden waren voor de Europeesche mogendheden
wonderwel geschikt om de zaak der Belgen, zooniet met genegenheid, dan toch met
belangstelling na te gaan.
Josef had zich, om zijn zenuwachtige en onbehendige eerzucht, overal verdacht
gemaakt. Gansch overhoop met Holland en schier evenzeer met Frankrijk sedert de
zaak van de Schelde, ontrustte hij bovendien Engeland door zijn toenadering tot
Rusland; daarbij verwekte hij Pruisen's waakzame

(1) Zie hooger, blz. 134.
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ijverzucht door zijn ontwerpen tot inlijving van Beieren en door zijn oogmerken op
Polen en op de Donauvorstendommen. Weldra hadden zijn tegenstrevers zich tegen
hem vereenigd. Een bondgenootschap tegen Oostenrijk was den 13n Augustus 1788
gesloten geworden tusschen Pruisen, Engeland en de Vereenigde Provinciën.
Het denkbeeld, die zoo gunstige omstandigheden ten nutte te maken, moest van
zelf ontstaan bij de Brabantsche behoudsgezinden en bij hun woordvoerder, van der
Noot.
Zoo dezelven stompzinnige verdedigers van de door de Blijde Inkomst gehuldigde,
verouderde privileges waren, dan toch waren zij niet zoozeer verblind, dat zij het
gevaar voor een volksopstand zouden onderschatten. Het was klaar, dat, zoo zij de
natie tot oproer dreven, zij met dezelve zouden moeten afrekenen en, evenals in
Frankrijk, haar het door haar veroverde gezag afstaan. Wat zou er dan worden van
de prerogatieven der Staten, van de aanspraken der ‘natiën’, van heel den ouden
rommel, die de regeering van Brabant in de handen liet van eenige edelen en van de
ambachtslieden der drie hoofdplaatsen? Was het niet heel wat voorzichtiger, het volk
niet in beroering te brengen, doch zich met den vreemdeling te verstaan en hem de
zorg te laten, den keizer te vernederen, - wat hij volgaarne zou doen, - door hem te
dwingen, de grondwetten te eerbiedigen? Aldus ware de voortduring verzekerd van
een eerbiedwaardig stelsel, zonder het aan gevaarlijke toevallen bloot te stellen.
Dat was, voorwaar, geen zeer heldhaftige houding. Doch heldhaftigheid noch
grootmoedigheid hadden het minste vat op lieden, die evenveel minachting koesterden
voor de rechten van den mensch als eerbied voor verkregen rechten, en wier
bewondering voor het verleden, hoe rechtzinnig ook, evenwel strookte met de
belangen van hun eigen groep of klasse.
Reeds in 1788 vorschen van der Noot en zijn handlangers naar de te treffen
maatregelen(1). Er viel niet aan te denken, Frankrijk's hulp in te roepen. Komen de
Franschen in België, dan gaan zij er niet meer uit. Overigens, belijden zij denkbeelden
welke de behoudsgezinden afschuw inboezemen.

(1) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 648.
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Holland, Engeland en Pruisen, daarentegen, bieden al de gewenschte waarborgen.
Het eerste, vooral, schijnt zeer meegaand te wezen. Waarom hetzelve de herstelling
der ‘barrière’ niet laten verhopen, en geen troepen gevraagd om de Brabanders te
helpen? Dat mooi plan, dat, om den wille van de privileges, het land zou terugbrengen
in den toestand van diepe vernedering, waarin het zoo lang geploeterd had, verraadt
den gemoedstoestand zijner ontwerpers. Het was uitgedacht door van Leempoel, een
naar Luik gevluchten hoogleeraar van Leuven, en omgewerkt door van der Noot. In
de lente van 1789, zette deze aan Vonck uiteen dat, zoodra het land door de Hollanders
zou bèzet zijn, de tweede zoon van den prins van Oranje tot stadhouder zou
uitgeroepen worden. Engeland en Pruisen zouden dit plan ondersteunen en Brabant
zou de goede diensten van de drie mogendheden erkennen, door elk harer alle jaren
twee millioen gulden voor te tellen(1).
Domheid en schaamteloosheid moeten hier voor elkaar niet onderdoen. Toch viel
dat onding in den smaak van de Staten. Zij zonden van der Noot een brief achterna,
met zijn aanstelling als gevolmachtigd agent van het Brabantsche volk; dadelijk zette
hij zich aan 't werk. Hij sprak te 's-Gravenhage met den grootpensionaris van de
Spiegel (10 Maart)(2), werd door dezen voorgesteld aan de ministers van Pruisen en
van Engeland, ijlde naar Berlijn, ijlde naar Londen en verbeeldde zich heel wat
verricht te hebben, toen hij met veel ijdele beloften terugkwam. Van de Spiegel,
Hertzberg en Pitt hadden geen grooten dunk van dien zonderlingen onderhandelaar,
die hun eenvoudigweg, voorsloeg, om den wille van de Blijde Inkomst, Europa in
vuur en vlam te zetten! Doch zij wacht-

(1) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 701.
(2) L.-P.-J. van de Spiegel: Résumé des négociations qui accompagnèrent la révolution des
Pays-Bas Autrichiens, blz. 51 en volg. (Amsterdam, 1841). Voor de uiteenzetting van de
onderhandelingen met Pruisen, zie het ongelukkiglijk zeer slecht samengesteld en zeer
kortzichtig werk van F.-C. Wittichen: Preussen und die Revolutionen in Belgien und Lüttich
(Göttingen, 1906). Voeg daarbij, voor de betrekkingen met de Vereenigde Provinciën: H.-T.
Colenbrander: Gedeukstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840,
deel I, blz. 137 en volg. ('s-Gravenhage, 1905).
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ten zich wel, hem af te schepen. Het vooruitzicht van een omwenteling, die den keizer
zou verzwakken, was hun uiterst welkom. Zij waren milddadig met tot niets
verbindende beloften; Pruisen, nochtans, dat pas de beweging der Hollandsche
patriotten gesmacht had, liet verstaan, dat het, in België, een opstand tegen Josef II
zou ondersteunen.
Terwijl van der Noot en de zijnen vreemde hulp bedelden, verhoopten een groep
moderne, met meer zelfvertrouwen beslagen mannen het heil des lands slechts van
het land zelf. Aanhangers van een vrijzinnige en nationale regeering als zij waren,
deelden zij schier al de denkbeelden van de gematigde fractie der Nationale
Vergadering van Frankrijk. Evenals dezelve, noemden zij zich patriotten. Hun
hoofdman, de Brusselsche advocaat Jan-Frans Vonck, stond in briefwisseling met
Mirabeau; anderen, met de vrienden van den hertog van Orléans en met La Fayette.
Hoewel zij overtuigd waren, dat ‘de natie door haar moed het despotisch juk,
waaronder zij zuchtte, moest afschudden’(1), meenden zij toch, dat het niet mogelijk
was haar den republikeinschen regeeringsvorm te geven. Zij bleven dus bij de
monarchie, en zouden deze zelfs aan het Oostenrijksche huis laten. Ongetwijfeld
was Josef II een despoot. Doch wat zou een ander vreemd vorst wezen? ‘Hoe
verfoeilijk de uitgestane plagerijen ook waren, toch zijn zij niet te vergelijken met
die, welke de prinses van Oranje de Hollandsche patriotten hatelijk maakten, noch
met het militair juk, dat op de schouders der Pruisen drukt’(2). Alles wat hoefde, was
den vorst in de onmogelijkheid stellen om kwaad te doen, zijn gezag beperken tot
de beoefening van de uitvoerende macht, welke de landvoogden zou overgedragen
worden. De wetgevende macht zou behooren aan een vergadering, tolk der nationale
souvereiniteit, gekozen door al de provinciën. De drie standen bleven daarin bestaan,
doch zouden bij verkiezing aangewezen worden. De geestelijkheid, de adel en de
Derde Stand zouden elk hun afgevaardigden aanstellen. Die van den Derden Stand,
aangewezen door vijf

(1) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 705.
(2) Ibid., blz. 757. Dat programma wordt uiteengezet in geheime en naamlooze memoriën, welke,
in October 1789, door een spion aan Trautmansdorff bezorgd werden.
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kiezers in de landelijke parochiën, door vijftien kiezers in de stedelijke parochiën,
zouden gansch het volk, platteland en burgerij, vertegenwoordigen. Bovendien zouden
de bevoorrechte klassen tot het gemeenschappelijk peil herleid worden, door den
Derden Stand evenveel vertegenwoordigers te geven als de beide anderen samen en
door de hoofdelijke stemming op te leggen voor het meerendeel van de te treffen
besluiten. Die aldus samengestelde vergadering was wel nationaal, doch zij was niet
democratisch, want om in den Derden Stand kiezer en verkiesbaar te wezen, werd
een inkomen van ten minste tweehonderd gulden vereischt.
Blijkbaar willen de patriotten de regeering des lands aan bemiddelde en goed
onderwezen lieden toevertrouwen. Zij schaffen de privileges af ten voordeele van
de natie, van de belastingplichtige natie wel te verstaan; hun oogmerken zijn die van
‘verlichte’ en voorzichtige vrijzinnigen. Men ontmoet hen, inderdaad, onder de
advocaten, de pastoors, de kooplieden, de industrieelen, kortom in den schoot der
bezige en geletterde klasse, welke, door de ouderwetsche samenstelling der Staten,
van allen politieken invloed beroofd is(1). Eenige nieuwe rijken, als de bankier Walkiers
en enkele voorname edellieden, de hertogin van Ursel, de hertog van Arenberg, de
graaf van La Marck stellen belang in hun streven en moedigen hen aan. Want hun
gematigdheid is alleszins geruststellend. Van het toenmalig ‘philosophisch’ ideaal,
nemen zij slechts wat met de verzuchtingen der burgerij kan strooken. Zoo zij over
de rechten van den mensch spreken, vermijden zij zorglijk dezelven nader te bepalen,
‘den sluier weg te

(1) Zoo zijn, bijvoorbeeld, te Brussel de advocaten Verloy, Torfs, Willems, Libotton, Brouwer,
Fonck, de Lausnay, T'Kint, Lehardi, de drukker De Haeze, de notaris Emmerechts, de
ingenieur Fisco, de kooplieden Weemaels en d'Aubremez. De bekende koetsenmaker Simon
is er ook bij. Zie Förster: Voyage, deel II, blz. 128. Maria-Christina stelt vast, dat ‘de
verlichtste en de rijkste lieden van het land tot de partij behooren’. Schlitter: Briefe der
Erzherzögin Marie-Christine an Leopold II., blz. 111 (Weenen, 1896). Naast die burgerij
zijn, evenals in Frankrijk, in 1789, de pastoors zeer talrijk. In zijn memorie over de inrichting
der propaganda (Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 699 en volg.), noemt Vonck er een
menigte. De bankier Walkiers schoot de fondsen voor. Volgens Förster: op. cit., deel II, blz.
129, zon hij een half millioen gulden uitgegeven hebben.
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trekken’, welke ze voor de oogen des volks verbergt. En zij zijn evenmin vrijdenkers
als democraten. De maatregelen, welke reeds in Frankrijk tegen de geestelijkheid
genomen worden, verschrikken hen. Rechtzinnige katholieken als zij zijn, dulden
zij niet, dat de kerken beroofd worden, ja, zij eischen de teruggave van de goederen
der verwereldlijkte kloosters.
De lage geestelijkheid strijdt dan ook naarstig aan hun zijde. In tal van parochiën
zijn de pastoors hun gansch toegedaan en beijveren zij zich, samen met hen, den
opstand voor te bereiden, die de vrijheid zal stichten. Hier en daar wordt de beweging
ondersteund door geestelijke oversten. Alexander de Brou, kanunnik te Mechelen,
is een van Vonck's verkleefdste vrienden(1). Dezen mogen zelfs tellen op de toetreding
van sommige prelaten. De abt van Tongerloo schenkt 10,000 gulden voor de
propaganda.
Deze wordt in Mei 1789 ingericht. Het geheim genootschap Pro aris et focis, door
advocaat Verloy te Brussel gesticht, vereenigt de overtuigdste patriotten en heeft
weldra vertakkingen in al de provinciën(2). Pamfletten worden uitgegeven,
inschrijvingen ingezameld; in de kazernen wordt geld rondgedeeld; vrijwilligers
worden geworven; kruit, munitie en wapens worden, op den buiten, in alleenstaande
hoeven geborgen. De hertogin van Ursel belooft de kanonnen van haar kasteel te
Hingene. De samenzweerders trachten den bisschop van Antwerpen op hun hand te
krijgen. Advocaat Torfs wordt belast, te Parijs de hulp van de Nationale Vergadering
in te roepen.
Doch om te slagen, is verstandhouding met de partij der Staten onontbeerlijk. Haar
grondbeginselen staan regelrecht tegenover die der patriotten: om het even, zij is het
eens met hen omtrent het hoofddoel, de vrijmaking van het vaderland; zij zal gewis
hun voorstellen aannemen. In de maand Augus-

(1) Omtrent dit personage, zie E. Discailles: Un chanoine démocrate. Revue de Belgique, deel
LVI, blz. 331; deel LVII, blz. 66 en 196 [1887].
(2) Zie Förster: Voyage, deel II, blz. 57 en volg., en vooral de zeer merkwaardige memorie,
uitgegeven door Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 699 en volg.
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tus biedt een afvaardiging zich te Breda aan bij van der Noot. De gevolmachtigde
van het Brabantsche volk, opgeblazen van verwaandheid, verwierp met minachting
de voorslagen van die ‘schoeljes’. Hij sloeg een hoogen toon aan en zegde, dat ‘hij
het bloed zijner landgenooten niet wilde vergieten’, en dat hij zeker van de
mogendheden was(1). Men moest hem dus wel bij zijn begoocheling laten en elders
hulp zoeken. De Luiksche revolutionnairen stemden er volgaarne in toe, dat de
vrijwilligers zich op hun grondgebied hereenigden. De toerusting werd bezorgd door
een inwoner van Hoei, den heer de Loye, ‘die de zaken van het land ter harte nam,
alsof hij onder ons geboren was’(2).
Nu hoefde nog een hoofdman. Door het toedoen van kanunnik de Brou, werd te
Meen en een rustend officier van het Oostenrijksch leger, kolonel van der Mersch,
gevonden, ‘die altijd een gezworen vijand van dwingelandij en despotisme was
geweest’(3). Hij aanvaardde, op 30 Augustus, het bevelhebberschap over het leger der
patriotten.
Edoch, de mogendheden verroerden geen vin, en van der Noot's vertrouwen werd
door niemand meer gedeeld. Onder het steeds aangroeiend aantal vluchtelingen, die
naar Breda stroomden, heerschte de algemeene overtuiging, dat het uur van handelen
nakend was. De hevigsten onder hen, de abten van Tongerloo en van Sint-Bernards
en van Eupen, de boetpriester van de diocese Antwerpen, waren nochtans alles
behalve Vonckisten. Voor hen, stond het politiek vraagstuk op den achtergrond; het
verwekte slechts hun belangstelling, in zooverre het op het godsdienstig vraagstuk
betrekking had. Zij wilden de intrekking der keizerlijke hervormingen, de sluiting
van het seminarie, de herstelling van de privileges der Hoogeschool, de heropening
van de afgeschafte kloosters, kortom, de vrijmaking van de onder het juk van den
Staat gebogen Kerk.
Nu, dat juk zou de keizer nooit vrijwillig wegnemen. Derhalve diende hij
omvergeworpen, weshalve de noodwendigheid

(1) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 703.
(2) Ibid., blz. 706.
(3) Ibid., blz. 704.
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zich opdrong, in gemeen overleg met de patriotten te handelen. Wel is waar, werd
het behoud van den vorst door de patriotten voorgestaan. Doch dat was bijzaak, een
bewilliging van opportunisme, die des te gemakkelijker weg zou vallen, daar d'Alton's
brutaliteit Josef II dag aan dag hatelijker maakte. En inderdaad, ontstond zonder
moeite een verstandhouding tusschen de prelaten en Vonck, die, den 18n October,
in priester verkleed, te Breda aankwam. Op het gevaar af overboord te worden
geworpen, moest van der Noot wel zijn tegenstrever de hand reiken. Een cartel werd
tusschen de partijen gesloten. Verdedigers der Kerk en dwepers met de Blijde Inkomst
sloten zich dus bij de door de mannen van Pro aris et focis op touw gezette
omwenteling aan. Van der Noot had, op zak, een langdradige en waanwijze memorie,
waarin, met grooten toevoer van privileges en van zoogezegde historische precedenten,
bewezen werd, dat de Brabantsche grondwet de afzetting van den hertog vergde.
Men bepaalde zich erbij, om de patriotten voldoening te schenken, daaraan een
snorkende inleiding over de nationale souvereiniteit toe te voegen; die zonderlinge
hutspot van revolutionnaire grondbeginselen en middeleeuwsch traditionalisme werd
Manifest van het Brabantsche volk gedoopt(1).
Door Schroeder uit het land van Luik verdreven, richtten de vrijwilligers der
patriotten zich naar Breda. D'Alton was overtuigd, dat het gedaan was met dat ‘leger
uit de maan’. Hij liet niet eens de grens bewaken en verwachtte er zich zoo weinig
aan te moeten vechten, dat hij uit het arsenaal van Luxemburg zware artillerie noch
oorlogsmunitie liet nemen. Hij beweerde, dat het volstond, Brussel schrik aan te
jagen om België rustig te houden. Onverminderd de garnizoenen van Antwerpen,
Bergen en Namen, waren de 16 of 18,000

(1) Supplément aux réclamations Belgiques, blz. 258; Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens,
deel XIII, blz. 357. Er wordt gezegd, dat de inleiding van dat manifest aan von Holbach
ontleend werd. Ik kon de passage niet vinden, diel bij hetzelve zou ingevoegd zijn. In alle
geval is het zeker, dat de inleiding, welke de natie als bron van het politiek gezag erkent,
niets gemeens heeft met het vervoig van den tekst, dat een memorie over het Brabantsch
grondwettelijk recht is. Merkwaardig is het, dat daarin niet de minste toespeling op den
godsdienst gemaakt wordt, wellicht om de protestantsche mogendheden te vleien, op wier
hulp van der Noot staat maakte?
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man, waarover hij beschikte(1), in de hoofdstad bijeengebracht. Hij verkeerde in de
vaste overtuiging, dat het enkel om een politie-verrichting te doen was; met de
verwaandheid van den militair tegenover den burger, zag hij dus schompermuilend
de burgers hun wapens bij de ‘Kommandantur’ inbrengen. Zooveel zelfvertrouwen
was zijn ondergang.
Volgens het plan der patriotten, zouden de vrijwilligers het land maar binnenrukken,
als alles zou gereed zijn om den algemeenen opstand te wagen. Doch de winter
naderde. De vijand vermoedde geen onraad. Men besloot, niet langer te dralen. Den
24n October werd het manifest van het Brabantsche volk de troepen voorgelezen, en
3000 man, door van der Mersch aangevoerd, marcheerden op Turnhout, waar zij
zich nederzetten. De abt van Sint-Bernards had bevestigd, dat de engel Raphaël,
wiens naamdag de Kerk dien dag vierde, de onderneming beschermde(2). In alle geval,
lukte deze wonderlijk. Generaal Schroeder werd dadelijk opgezonden tegen die
benden, die hij, eenige weken te voren, zoo gemakkelijk uit het land van Luik
gedreven had. Noch hij, noch de regeering twijfelden er een oogènblik aan, dat hij
zich slechts hoefde te toonen om ze op de vlucht te drijven. Doch de verwachte
soldatenwandeling verkeerde in een gevecht. Uit alle huizen werd geschoten op de
soldaten; dezen namen zoo ijlings de vlucht, dat zij drie kanonnen achterlieten.
Hoe vernederend die tegenslag voor het Oostenrijksche leger ook was, toch ware
hij lichtelijk te herstellen geweest. Met beleid, koelbloedigheid en eenige goed
berekende verrichtingen kon alles beredderd worden. Doch d'Alton verloor het hoofd.
Trautmansdorff's hoonend gegrijns deed zijn bloed koken. Hij voelde zich vernederd,
belachelijk. Hij wilde dus, tot welken prijs ook, een onmiddellijke weerwraak nemen,
en, zonder verder na te denken, zond hij 7000 man tegen de 3000 vrijschutters van
van der Mersch. De partij was al te ongelijk; de Belgen trokken voorzichtig naar
Holland terug. Doch hun eerste overwinning had hen verstout. De jeugdige prins van

(1) Het regiment van Bender was kort te voren naar Oostenrijk vertrokken. Omtrent de
samenstelling van de schier alle in het land gelichte troepen, zie Gérard: Rapédius de Berg,
deel I, blz. 325 en volg.
(2) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 714.
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Ligne, die in de Fransche legers diende, was vol vaderlandlievende geestdrift naar
Breda gesneld, en vroeg een plaats in hun gelederen.
Een nieuw aanvalsplan wordt beraamd. Nu zouden de patriotten het land van Waas
overweldigen en op Gent marcheeren. Het garnizoen der stad telt nauwelijks 300
man, en d'Alton was zoo onbehendig geweest de kruim zijner troepen naar de Kempen
te zenden, waardoor het hem onmogelijk zal zijn, daar voldoende versterking te
sturen. Den 13n November verschijnt een door den prins van Ligne en majoor de
Vaux aangevoerde kolom plotselings vóór de Brugsche poort en vóór de Sassche
poort. Na eenige geweerschoten, verstrooien haar 600 man de Oostenrijksche posten
en dringen zij de stad binnen. Het garnizoen, afgezonderd te midden van een opgestane
bevolking, wordt teruggedreven tot in de Sint-Pieterskazernen. Van Arberg en
Schroeder, die met versnelden marsch van Brussel gekomen zijn, dringen met 3800
man in het Spanjaardsch kasteel; doch de gelederen der oproerlingen worden op hun
beurt versterkt met 400 Kortrijkzanen. De Oostenrijksche bevelhebbers, die van
elkander afgesneden zijn en weinig vertrouwen stellen in hun soldaten, welke
meestendeels inboorlingen zijn en sedert lang door de propaganda der patriotten
bewerkt worden, weten geen raad. Om de bevolking schrik aan te jagen, laat Arberg
de stad beschieten; na onverrichter zake op verscheidene plaatsen brand te hebben
gesticht, laat hij het vuur staken. De in de straten gezonden troepen worden
uiteengejaagd en door geweervuur achteruitgedreven. Den 16n capituleert kolonel
Lunden te Sint-Pieters met 800 man, terwijl Arberg en Schroeder het kasteel
ontruimen.
Dit is geen tegenslag meer, het is een militaire en, meer nog, een zedelijke
nederlaag. Het is gedaan met het aanzien van de regimenten, die tweemaal voor
vrijwilligers weken. Een revolutionnaire trilling bevangt gansch het land. Henegouw,
het Naamsche, Limburg, komen in opstand. Overal worden de rood-geel-zwarte
kokardes weer op de hoeden gestoken. Den 17n verlaten de landvoogden Brussel, en
dadelijk daarna begint de vlucht van de overheden, de ambtenaars, de uitwijking van
de zeldzame aanhangers van
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het Josephisme. Onder de troepen vermeerdert de desertie dag aan dag. D'Alton is
ontredderd, woedend, belachelijk; hij weet niet waarheen en de maatregelen, die hij
treft, laten het einde voorzien.
Den 21n November doet hij het garnizoen van Bergen op Namen terugtrekken, en
dadelijk valt Henegouw aan 't muiten. Hij hereenigt rondom Brussel al wat hem nog
aan beschikbare troepen overblijft, en terwijl hij die aan 't werk stelt om de voorsteden
met barricaden en Spaansche ruiters te versterken, overweldigt van der Mersch voor
de tweede maal de Kempen en dringen zijn voorposten tot Thienen. Van allerwegen
stroomen slecht gewapende, doch geestdriftige recruten naar zijn hoofdkwartier toe.
D'Alton aanziet, in zijn verslagenheid, dien menschendrom voor een ontzaglijk leger.
Overigens verbergt van der Mersch hem behendig zijn zwakheid. Hij maakt zulk een
goed figuur, dat kolonel de Brou, den 2n December als parlementair bij hem gezonden,
terugkomt ‘met een vreugde, alsof hij een zegepraal had behaald’(1), omdat hij een
wapenschorsing van twee maanden bekomen heeft.
Het spreekt van zelf, dat Trautmansdorff de verantwoordelijkheid van de ramp
wijt aan ‘de uiterste onzinnigheid, waarmede de militaire verrichtingen geleid werden’.
Om de orde te herstellen, is voor hem maar één middel: ‘de overwinning’. Alles wat
zou aangewend worden, zegt hij, zou den toestand slechts verergeren, ‘omdat zulks
zou beschouwd worden als één blijk van vrees en verlegenheid’(2). Hij smeekt den
keizer om troepen te zenden, alsof de keizer, die de handen vol had met zijn veldtocht
in de Levant en door Pruisen bedreigd was, over één enkel regiment kon beschikken.
Doch reeds 's anderen daags verliest hij den moed. Den. 20n November schaft hij het
seminarie af; den 21n geeft hij Henegouw zijn grondwet terug; den 25n herstelt hij
de Blijde Inkomst en belooft hij een algemeene amnestie. Eenige dagen lang, hoopt
hij nog een opstand te Brussel te kunnen vermijden of dan toch verdagen. Doch,
naarmate de troepen door desertie verzwakken, neemt het volk een dreigender houding
aan.

(1) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 521.
(2) Ibid., blz. 489.
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Den 10n December, werpen ‘heeren’, van het koor van Sinter-Goedele, duizenden
kokardes naar de menigte, die in de kerk is. En dadelijk worden zij heel de stad door
gedragen. Honderd en vijftig grenadiers verlaten, de kazerne, en begroeten de
patriotten met gejuich. Zij verleiden, de schildwachten, sleepen die mee en geven
hun wapens aan de burgers af. De wachten, die nog in de benedenstad zijn, worden
's anderen daags beschoten van uit de vensters of van op de daken, en trekken terug
naar het gros der in de Warande verzamelde troepen. Rond den avond is het gevecht
volop aan den gang. Bij het hooren van het kanongebulder, van de alarmklok, die in
al de kerken klept, nemen de boeren der omliggende dorpen de wapens op en schieten
naar alles wat op straat komt. Eindelijk, in den morgen van den 12n, beveelt de
radelooze d'Alton den aftocht.
De overijling en de paniek waren zoo groot, dat Trautmansdorff niet eens afscheid
kon nemen van de vreemde gezanten. Artillerie, legertros, munitie, tot de schatkist
toe, alles werd achtergelaten. De voorhoede slaagde er met groote moeite in zich,
onder het geweervuur, een weg te banen over de gevelde boomen, die de wegen
versperden. Achter dezelve, was het leger nog slechts een ordelooze, vluchtende
bende. Gansche compagnieën deserteerden; eenige daarvan vermoordden zelfs hun
officieren. Het overschot der regimenten hield ten slotte halt achter de muren van
Luxemburg. De keizerlijke vlag wapperde in België nog slechts op de citadel van
Antwerpen, wier garnizoen zich den 29n Maart daaropvolgende overgaf. Het
Oostenrijksch stelsel had vier en zeventig jaar geduurd. Het had zich in de
Nederlanden gevestigd ten prijze van de vernederende Barrière-tractaten; het verliet
dezelven, te midden van de gramschap en de verachting der natie, in een schandelijke,
vertwijfelde vlucht.

II
Den 18n December 1789 deed het Comiteit van Breda zijn intrede in het met de
driekleur bevlagde Brussel, te midden van de algemeene geestdrift. De ‘natiën’ waren
uitgelaten. Haar toejuichingen gingen vooral naar van der Noot, den
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verdediger van haar privileges, den hersteller van de Blijde Inkomst, ‘den vader van
het Brabantsche volk’. 's Avonds werd hij in den Muntschouwburg, in de loge der
landvoogden, met lauweren gekroond.
Dààraan hadden de Vonckistische patriotten zich niet verwacht. Zij hadden den
val der Oostenrijksche regeering bewerkt. Zij hadden oproer in het land gestookt,
het leger ingericht, te Turnhout gestreden, Gent veroverd, en de hoofdstad gunde de
eer van de zegepraal aan een man, die hen, enkele weken te voren, voor schoeljes
had uitgescholden en die slechts op het laatste oogenblik, omdat hij wel moest, tot
hun ontwerpen toegetreden was! De vrijmaking der natie, zooals zij die droomden,
bestond niet alleen in de afzetting van den keizer, doch ook in de afschaffing van de
privileges, in de vereeniging van de provinciën tot één enkel geheel en in de
souvereiniteit van het volk, verwezenlijkt door de instelling eener nationale
vergadering. Hadden zij Josef's juk enkel afgeschud om dat van de Staten te
aanvaarden? Hadden de vrijwilligers enkel naar de wapens gegrepen om, in elke
provincie, de verouderde prerogatieven van enkele prelaten en enkele edelen te
herstellen, die voorgaven de geestelijkheid en den adel te vertegenwoordigen, om
aan enkele steden, of liever aan de ‘natiën’ en de ambachten van enkele steden, de
buitensporige aanmatiging te laten, in naam van gansch den Derden Stand op te
treden? Was het niet bedrieglijk, dat de nationale souvereiniteit in het manifest van
het Brabantsche volk ingeroepen werd? Zouden de behoudsgezinden, de ‘statisten’,
de ‘aristocraten’ de Omwenteling eigenbatig inpalmen? Zij beproefden het, inderdand,
en, door een plotselingen ommekeer, hadden zij er alle kans toe.
Bij den aanvang der beweging had de geestelijkheid alles in het werk gesteld om
den keizer te bestrijden, weshalve zij, tegen hem, de beide partijen der oppositie
gelijkelijk ondersteunde. Zij had geen partij gekozen tusschen Vonck en van der
Noot. Zoo de meeste prelaten liever dezen aanmoedigden, hadden tal van pastoors
naarstig voor genen geijverd. Het schijnt wel, dat de kortstondige toenadering van
de beide leiders te Breda, door van Eupen's toedoen geschiedde. Toch begonnen de
strekkingen der patriotten toen reeds de Kerk
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te ontrusten. Vergeefs belijdt de grootste meerderheid derzelven rechtzinnig het
catholicisme: hun bewondering voor de Fransche Nationale Vergadering doet hun
ondienst, want sedert de maand September lijdt het geen twijfel meer, dat de
Vergadering tegen de geestelijke overheid hervormingen beraamt en voorbereidt,
die dieper ingrijpen en derhalve afschuwelijker zijn dan die van Josef II. Openlijk
wordt daar verklaard dat de kerkgoederen nationaal eigendom zijn; daar wordt de
afschaffing der tienden overwogen; als grondbeginsel wordt daar aangenomen, dat
de geestelijkheid, als college, haar bestaan en haar bezittingen maar van den Staat
houdt. Wel is waar, laat de gematigdheid der Belgische patriotten niet toe, hun zulke
inzichten toe te schrijven. Doch, is het niet te vreezen, dat zij, door het voorbeeld
van Parijs meegesleept en in overeenstemming met hun leerstellingen, daar vroeg
of laat mede eens worden?
Het kwade dient afgewend, terwijl het nog tijd is. Overigens, nu de keizer gevallen
is, wordt de medewerking der Vonckisten overbodig. Zij mogen, zij moeten
tegengehouden worden aan den rand van den afgrond, waarin zij het land zouden
sleuren. Daartoe bestaat maar één middel: het verbond van de Kerk met de
bevoorrechten. Van dezen is niets te vreezen. Hun gehechtheid aan het verleden is
voor de geestelijkheid de zekerste waarborg. Terwijl zij de oude instellingen weder
invoeren, zullen zij niet nalaten, ook de prerogatieven en de vrijdommen te herstellen,
welke de Kerk als onontbeerlijk beschouwt tot het vervullen harer zending en tot het
bewaren des geloofs. De godsdienst legt haar de verplichting op, zich in hun voordeel
te uiten, hen onder haar bescherming te nemen, het groot zedelijk gezag, dat zij ge
niet, te hunner beschikking te stellen, en, om de zielen van het volk te redden, hetzelve
te overreden, dat het zich wijden moet aan de verdediging van die Staten, die hetzelve
de politieke macht ontzeggen.
Reeds in de maand November, zijn clericale polemiek en propaganda klaar. Er is
geen spraak meer van het maatschappelijk contract of van de souvereiniteit der natie.
Feller en Brosius braken spot en smaad over Josef II en over Frankrijk. ‘Moest de
natie te kiezen hebben tusschen die twee af-
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schuwelijke uitersten, roept Feller uit, ofwel in ons midden de heerschappij van den
nationalcn volkshoop invoeren als in Frankrijk, ofwel terugkeeren onder het gezag
van den weggejaagden keizer, dan zou zij geen oogenblik aarzelen. Ik zelf zou d'Alton
terugroepen met al de beulen van het Oostenrijksch leger, en wij zouden de straten
gereed maken om ze, als voorheen, te zien vullen met de lijken onzer medeburgers’(1).
Nu, de patriotten zijn aanhangers van dien Franschen nationalen volkshoop, en de
slagen, die dezen toegediend worden, treffen hen meteen. Den volkshoop verachtelijk
maken, is hen eveneens verachtelijk maken. Om hen t beletten, in navolging van
Frankrijk te handelen, hoeft dit Frankrijk, dat door zijn voorbeeld hier opstand stichtte,
dus voorgesteld als opgaande naar den weg van goddeloosheid en van onhandigheid.
Doch, zoo de oprichting eener nationale vergadering verworpen wordt, wie dan
zal de regeering uitoefenen? De Staten zullen dat doen. Wel is waar, is die thesis
moeilijk om verdedigen, zoo men het dogma der nationale souvereiniteit verwerpt,
dat onlangs nog ten voordeele van die oprichting ingeroepen werd. Inderdaad, waar
zouden de Staten het recht vandaan halen, de plaats van den vorst in te nemen, zoo
het volk hun zijn oorspronkelijk recht niet overgaf, uit hetwelk, volgens de
voorstanders van het maatschappelijk contract, alle wettig gezag voortvloeit? Toch
niet uit de provinciale grondwetten, zelfs niet uit de Blijde Inkomst. Allen laten de
wetgevende macht en de uitvoerende macht aan den vorst over; enkel bepalen zij de
grenzen, die hij niet mag overschrijden, en waarvan de Staten de hoeders zijn.
Onmogelijk verder te gaan, zonder tegen de teksten of de costumen in te handelen.
Doch een Staatsgreep zou alles beredderen. Daar de Staten in zich zelven de
souvereiniteit niet vinden, waarop zij aanspraak maken, zullen zij verklaren, dat zij
die wel bezitten. Als zij aldus eenvoudigweg de plaats van den vorst zullen ingenomen
hebben, zullen zij bevestigen, dat zij niet bevoegd zijn de souvereiniteit af te leggen,
waarmede zij be-

(1) Fuite de la nouveauté ou réponse à une brochure ayant pour titre ‘Considérations impartiales
sur la position actuelle du Brabant’, blz. 4 (Brussel, 1790).
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kleed zijn. Zij zullen derhalve regeeren krachtens een soort van goddelijk recht, en
hun regeering zal zich op de natie uitoefenen, zonder van dezelve af te hangen. Het
absolutisme van den enkeling zal vervangen wezen door het absolutisme van eenige
bevoorrechte colleges. De Omwenteling zal het verlicht despotisme, vijand van de
Kerk, slechts neergeveld hebben ten bate eener oligarchie, die, om zich recht te
houden, zal verplicht zijn, zich op de Kerk te steunen.
Dàt zijn de denkbeelden van de tot een enkele partij vereenigde behoudsgezinden
en de naar Breda gevluchte prelaten, op het oogenblik zelf dat zij een verbond aangaan
met de Vonckisten. Zij weten, overigens, dat die denkbeelden niet in den smaak van
het volk vallen. De tijd is voorbij, dat de gansche natie zich gedwee rondom de Staten
schaarde. Zoo zij geraadpleegd werd, zou zij voorzeker haar deelhebbing aan het
politiek leven eischen. Verscheidene provinciën gaven zelfs alreeds blijk van een
gevaarlijke stemming. In Limburg was het volk tegen de bevoorrechte standen
opgestaan; in Henegouw is het klaarblijkelijk tegen hun bestuur gekant; in Vlaanderen,
waar de Staten sedert 1754 zooveel van hun belangrijkheid hadden verloren, zal het
onmogelijk wezen hun den ouden invloed terug te schenken. Gelukkiglijk, blijven
de drie groote Brabantsche steden, Brussel, Antwerpen en Leuven, hun onwankelbaar
getrouw. De ‘natiën’ en de ambachten, die er het overwicht hebben, zullen zich het
voorrecht niet laten ontnemen, den Derden Stand van het hertogdom te
vertegenwoordigen. Zij alleen bezitten de door het land gevraagde politieke vrijheid,
en dat is hun voldoende. Zij zijn te bekrompen en te zelfzuchtig, om dezelve met
hun landgenooten te deelen, om een nieuwen nacht van 4 Augustus te beleven en
zich aan het algemeen verlangen te offeren. Zij bekommeren zich uitsluitend over
zich zelven, en verwarren halsstarrig hun bijzonder belang met het openbaar belang.
De kleine bazen en de winkeliers, welke de beweging leiden, zien in de geweldige
crisis, die zij beleven, niets anders dan een gelegenheid om hun corporatieve
monopolies en voorrechten te herstellen en om een schitterende weerwraak op
groothandel en grootnijverheid te nemen. Gezien de econo-
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mische drukking, zal het niet lastig wezen, de werklooze arbeiders mede te sleepen
en op te ruien tegen de advocaten, de geletterden, de groothandelaars, die de
bijeenroeping van een nationale vergadering vragen. Weder komt de gemeentegeest,
kortzichtig en ontoegevend als ten tijde van Anneessens, bij hen te voorschijn. En,
inderdaad, in hun voorstelling, wordt de sluwe en listige politiek van van der Noot
door het aandenken aan dien deftigen man verheerlijkt.
Nauwelijks is de val van het Oostenrijksch stelsel gekend, of van der Noot steekt
de handen uit de mouwen. Reeds den 14n December zendt hij ‘in naam van de Staten
van Brabant en Vereenigde Staten’, kondschappers naar Brussel, Leuven en
Antwerpen, met het bevel, in die steden, het manifest van het Brabantsche volk uit
te plakken, de personen op te roepen, ‘die moeten bijeengeroepen worden, en dezelven
te belasten, te waken op de uitvoering van zijn inhoud en op de openbare rust’. Zij
moeten bovendien inlichtingen inwinnen omtrent ‘degenen welke dat ambt uitoefenen
(sic) en vooral om te weten of, in de stad Brussel, de Staten zonder gevaar kunnen
vergaderen’(1).
Bij zoo'n onverhoopte zegepraal, had men zich aan een geestdriftige proclamatie,
of dan toch aan een dier hoogdravende en sentimenteele ontboezemingen naar den
toenmaligen smaak mogen verwachten. Men ontdekt niets dan de voorbereiding van
een gewelddaad. Na de overwinning, beraamt het Comiteit van Breda, dank zij de
medeplichtigheid van de drie hoofdplaatsen, het ontwerp, de Vonckisten overboord
te werpen en ze, door een onmiddellijke bijeenroeping van de Staten, vóór het
voldongen feit te stellen. Die taktiek slaagde wonderwel.
Het volk vernam den 27n December, dat de Staten van Brabant te Brussel vergaderd
waren. Eenige bewilligingen werden de drie steden gedaan om haar algeheele
toetreding te verwerven. Er werd besloten, dat de afvaardiging van den Derden Stand,
welken zij vertegenwoordigden, zou ‘ver sterkt’, en buiten den invloed van de beide
eerste standen zou samengesteld worden; bovendien was verstaan, dat,

(1) Gachard-Verhaegen: Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, deel XIII, blz. 389.
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overeenkomstig het aloud gebruik, deze laatsten over niets zouden mogen beslissen
zonder de instemming van den Derden. Nadat de Staten de lieden der ‘natiën’ en der
ambachten aldus aan hun zaak hadden gebonden, verklaarden zij zich gerechtigd tot
beraadslagen. Het volk den eed afleggen, ware erkennen, dat hun macht van hetzelve
kwam. Om de zwarigheid om te wenden, namen de Staten met gesloten deuren de
souvereiniteit in handen. Elk van de drie standen legde elkander den eed af; daaraan
werd een onverplichte eed aan de Kerken van Brabant en aan het katholiek geloof
toegevoegd, ‘volgens de formule van Pius IV (31 December)’(1).
Aldus werd een plechtig verbond tusschen de Staten en de geestelijkheid gesloten.
Overigens werd de Brusselsche burgerij daarvan niets gewaar. Vol geestdrift over
haar deelhebbing aan de souvereiniteit, stond zij gansch aan de zijde van van der
Noot. Deze hoefde zich slechts in den schouwburg te toonen om luidruchtige
toejuichingen te oogsten; zijn portret was overal te zien: op doekspelden, op
medaillons, op waaiers, op vazen, op uurwerken. Doch de volksheld, die de menigte
aanvoerde, werd zelf gemend door den boetpriester van Eupen.
Deze was een dier onder de anti-jansenistische reactie opgeleide priesters, voor
wie de bul Unigenitus heel het geloof scheen, uit te maken. In de Omwenteling zag
hij niets dan de wonderdadige vernieling van het werk van Josef II, van de
afschuwelijke leerstellingen van Febronius, van de verdraag zaamheid en van de
philosophie. Zooals hij den 28n December aan het Journal général de l'Europe
schreef, ‘dreef hij op Christelijke wijze den spot met de philosophische gekheid van
den dag’(2). Zonder de minste wereldkennis, zonder het minste begrip van de zaken
en van de maatschappelijke toestanden, overigens, voorspelde hij, reeds den 22n
November, den aanstaanden val van de Fransche Nationale Vergadering, ‘die voor
hem maar een schim was’(3). Bij het Comiteit van

(1) Ibid., deel XIII, blz. 413 en volg.
(2) Gachard: Documents sur la révolution belge de 1790, blz. 17 n. (Brussel, 1834).
(3) Arch. des Etats Belgiques Vnis no 30. Algemeen Rijksarchief. Brief van van Eupen aan ridder
van Rode, vertegenwoordiger te Londen van het Comiteit van Breda.
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Breda had hij het ambt van schrijver waargenomen. Hij zou hetzelve behouden te
Brussel, naast van der Noot, die nu, door den gang der omstandigheden en hun
gemeenschappelijke kortzichtigheid, zijn onafscheidbare geworden was.
Brussel's voorbeeld werd dadelijk te Mechelen en te Namen gevolgd. Den 31n
December verbonden de Staten van Mechelen zich, ‘onzen heiligen, katholieken,
apostolischen, Roomschen godsdienst te zullen verdedigen, en niet in aanmerking
te zullen nemen de voorstellen, welke zouden strekken om eenigerlei wijziging te
brengen aan de grondwetten en aan de privileges dezer provincie’(1). 's Anderen daags
vaardigden die van Namen het verbod uit ‘voor het huidig oogenblik nieuwigheden
in de grondwet voor te stellen, wier ongeschonden behoud wij terecht aanzien als
het eenig middel tot het verzekeren van den vrede en tot het bekronen van het groot
werk onzer vrijheid’; de overtreders werden ‘vijanden des vaderlands’ verklaard(2).
Doch het volstond niet, in elke provincie de souvereiniteit der plaatselijke Staten
te verkondigen(3). Er moest nog een hoofdregeering gevestigd worden en vooral
vermeden, dat die in handen eener nationale vergadering viel. Hier weer namen de
Staten van Brabant het initiatief. Den 20n December, dus nog vóór hun eerste
vergadering, noodden zij de andere Staten uit, zich met hen te vereenigen, en den
27n riep van Eupen, ‘secretaris van State der Vereenigde Staten’ hun afgevaardigden
op 7 Januari te Brussel bijeen.
Het was de eerste maal, sedert 1630, dat zij bijeenkwamen. Doch in 1630 waren
zij door den vorst genoodigd geworden. Deze maal, evenals vóór de onderteekening
van de Pacificatie van Gent, in 1576, vereenigden zij zich uit eigen beweging,

(1) Gachard-Verhaegen: Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, deel XIII, blz. 399.
(2) Ibid., blz. 400.
(3) Den 30n November 1789, vereenigde Vlaanderen zich met Brabant in de verkondiging zijner
ornafhankelijkheid. (Ordonnances, deel XIII, blz. 384). Henegouw riep de zijne uit op 21
December. (Ibid., blz. 391), het Naamsche den 23n (Ibid., blz. 391), Doornijk den 26n (Ibid.,
blz. 394). De andere provinciën wachtten langer. Limburg aarzelde. De uitroeping zijner
onafhankelijkheid, gedagteekend 9 Maart 1790, geschiedde slechts den 24n Juni (Ibid., blz.
463), onder de gewapende drukking van het Congres.
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en stelden zij zich in de plaats van den vorst(1). Ter uitzondering van Luxemburg, dat
voor het grootste deel door de Oostenrijksche troepen bezet was, waren al de
provinciën daar vertegenwoordigd. Doch die Staten-Generaal van 1790 geleken
geenszins op een nationale vergadering. Het volk had niet het minste deel in hun
aanstelling gehad. Hun leden, door de provinciale Staten aangewezen, hielden slechts
van dezen hun lastgeving en hun machten. Hun beslissing, volgens de oude gewoonte,
met gesloten deuren te zetelen, bevestigde reeds, dat zij de natie geenerlei rekenschap
moesten geven.
Reeds den 11n Januari kondigden zij de akte van oprichting der Belgische
Vereenigde Staten af. De gecentraliseerde Staat, welken het provinciaal particularisme
sedert de XVIe eeuw bestreed, wordt vervangen door den bondgenootschappelijken
Staat. Elke provincie behoudt haar souvereiniteit, doch voor alles wat de
gemeenschappelijke belangen betreft, draagt zij dezelve over aan een souverein
Congres, dat overigens samengesteld is uit dezelfde personen als de Staten-Generaal
en om de drie jaren vernieuwbaar is. Tot de aan het Congres overgelaten
gemeenschappelijke belangen behooren de inrichting en het onderhoud van het leger,
de betrekkingen met de vreemde mogendheden, het munten.
Het lijdt geen twijfel, dat de Vereenigde Staten van Amerika hier tot toonbeeld
genomen werden. Tot het woord Congres toe is hun ontleend. Doch hun voorbeeld
strekt zich uit tot de letter, niet tot den geest. De Amerikaansche grondwet, door de
verklaring der rechten beheerscht, heeft deeerste hedendaagsche democratie gesticht.
Die der Belgische-Staten, daarentegen, die naar het verleden blikt, verleent slechts
rechten aan de geprivilegieerde standen. In stede van te vernieuwen, voert zij
herstellingswerken uit, zonder rekening te houden met de maatschappelijke
vervormingen, met de behoeften en met de denkbeelden van den nieuwen tijd: met
andere woorden, het groot privilege van Maria van Bourgondië wordt in een
nieuwerwetsch pak gestoken.
Tusschen dezelve en de Amerikaansche grondwet is niets gemeens dan de schijn.
En dan nog is het bondgenootschap-

(1) Geschiedenis van België, deel IV, blz. 74.
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pelijk grondbeginsel, welke beide verkondigen om den wille van het provinciaal
particularisme in België met hinderlijke beperkingen omringd. Geenerlei beslissing
mag getroffen worden dan met ten minste zes en vijftig stemmen op negentig, zoodat
‘de kleine provinciën nooit kunnen overstemd worden door de groöte, en dat deze
ten nadeele van de kleine provinciën, het veto niet kunnen beletten’(1). De voorzitter
van de vergadering kan niet den minsten invloed verwerven, want hij wordt alle
weken hernieuwd.
Aldus samengesteld, is dat Congres van te voren tot dezelfde machteloosheid
gedoemd, als die welke, in de XVIe eeuw, de ‘Generaliteit’ naar de onbandigheid
leidde. De bevoorrechten, onder welke het aangeworven wordt, ontnemen het alle
middel om te regeeren: zoo blijven zij meester in hun huis. Uit vrees voor centralisatie,
schaffen zij de bestuurslichamen af, welke hetzelve konden behulpzaam zijn Privaten
Raad, Financieraad, Rekenkamer. Niemand dacht er aan, dat, om het heil der jonge
Republiek te verzekeren, een sterk, een schier dictatoriaal gezag hoefde. Door een
ongelooflijke, verblindheid, treffen de overwinnaars geenerlei maatregel om hun
verovering te waarborgen. Zij zien niets dan hun onmiddellijk belang en, daar zij
slechts van het verleden droomen, blikken zij niet in de toekomst, voorzien zij niets,
stemmen zij in geenerlei opoffering toe en wachten zij er zich vooral voor, de hulp
van de natie in te roepen, om haar geen rekenschap te moeten geven. Overigens
koesteren zij de ijdele hoop, dat de mogendheden hen zullen helpen; de eenige
verontschuldiging, welke voor hen kan pleiten, is dat het land sedert de XVIe eeuw
alle deelneming aan de buitenlandsche politiek ontzegd was en dat het dus niemand
bezat, die op de hoogte der Europeesche zaken en diplomatie was. Een Willem van
Oranje had, met behulp van veel moed en veel talent, den toestand kunnen redden.
Doch aan het hoofd van het Congres zouden slechts mannen staan, die deszelfs
schranderheid en grootmoedigheid deelden: van der Noot en van Eupen.
In stede van aan den buitenlandschen vijand te denken, zal het Congres zijn zwakke
krachten aanwenden tot het be-

(1) Gachard: Documents sur la révolution belge, blz. 35.
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strijden van den inwendigen vijand. Want nauwelijks is het opgericht, of de
Vonckisten beginnen tegen hetzelve een verwoeden strijd. Zij zien, inderdaad, dat
het tegen hen gericht is. Blijft het bestaan, dan zijn al hun ontwerpen vernietigd; het
provincialisme wint het op den nationalen Staat; de privileges op de politieke vrijheid;
de adel, de geestelijkheid, de reactionnaire kleinburgerij der neringen op de gegoede
en verlichte burgerij. Door zich de souvereiniteit toe te kennen, ‘eigenen de Staten
zich monsterachtige aanspraken toe, welke onvereenigbaar zijn met een vrij volk’
en dreigen zij het land met een ‘nieuwe dwingelandij’(1). Die des keizers, hoe brutaal
ook, strekte dan toch tot het algemeen belang; die der Staten moet uitloopen op de
opperheerschappij eener zelfzuchtige en reactionnaire kliek. Overigens werd zij
onrechtmatig in bezit genomen. Het volk heeft het recht, zijn souvereiniteit te
vorderen; zijn goede trouw werd verschalkt: het is het slachtoffer van een
aristocratische hinderlaag.
Tegen hun tegenstrevers, mogen de Vonckisten in de eerste plaats rekenen op het
leger, want van der Mersch behoort tot hun partij. Het zou hun niet lastig vallen, de
bewoners, van de kleine steden en wellicht ook die van den buiten tot zich te krijgen.
In Limburg blijft de bevolking de Staten zoo vijandig, dat dezen er hun souvereiniteit
niet durven afkondigen(2), en in Henegouw breekt een oproer uit te Celles-Molembaix,
waar de inwoners weigeren hun den eed af te leggen(3). In Vlaanderen schijnt het
grootste deel der burgerij de democratische denkbeelden genegen(4). Zoo in de groote
steden, zelfs in Brabant en vooral te Brussel, de nieuwheidsgezinden in minderheid
zijn, hebben zij er de overhand in opzicht van geleerdheid en fortuin. Tal van
advocaten en beoefenaars der vrije beroepen deelen hun gedachten. Kostbaarder nog
is de steun, welken zij erlangen van industrieelen, ondernemers, kapitalisten, die
ongeduldig zijn een einde te zien komen aan de ambachtsprivileges en aan het over-

(1) Lettres à la comtesse d'Yves, Algemeen Rijksarchief. Archief der Belgische Vereenigde
Staten nr 26, brieven van kanunnik de Brou van 10 en van 14 Januari 1790
(2) Zie hooger, blz. 477.
(3) Paridaens: Journal historique, deel I, blz. 226.
(4) G. Förster: Voyage, deel II, blz. 208.
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wicht der grooteigenaars, welke in de Staten meester zijn. De strijdigheid der
economische belangen heeft voorzeker een aanzienlijken invloed op de samenstelling
der politieke partijen gehad. Dit is zóó waar, dat het Vaderlandlievend Gezelschap,
door Vonck en zijn vrienden te Brussel gesticht, door het volk de ‘koopmansclub’
genoemd wordt(1).
Van October 1789 tot Januari 1790 werd het programma der patriotten niet
gewijzigd. Vonck's Considérations impartiales kennen het stemrecht uitsluitend aan
de eigenaars toe(2). Een ander ontwerp van grondwet vertrouwt de regeering der natie
aan een ‘Grooten Raad’ van 200 personen, die een ‘Uitvoerenden Raad’ van 25 leden
aanwijzen. De Groote Raad wordt aangesteld bij getrapte verkiezing. Een ieder, die
vijf gulden werkelijke lasten betaalt, is kiezer van den eersten trap, en honderd zulker
kiezers benoemen een kiezer van den tweeden trap. Door ‘de natie’, verstaan de
patriotten natuurlijk de geleerde en gegoede natie, die, voor hen, alleen de rechten
van den mensch waardig is, terwijl de bevoorrechten der Staten hun die ontzeggen.
Hun ideaal is de inrichting van een grondwettelijke en parlementaire regeering,
vrijzinnig van vorm en gematigd van geest; Nelis kenschetst de Vonckisten tamelijk
nauwkeurig, als hij hen bij de Engelsche’ whigs’ vergelijkt(3).

(1) Dewez: Histoire générale de la Belgique, deel VII, blz. 257.
(2) Considérations impartiales sur la position actuelle du Brabant Later, in 1792, liet Vonck te
Rijsel uitgeven: Onzeidige aenmerkingen, geschreven vóór Mei 1791, waarin hij zijn
denkbeelden uiteenzet en verdedigt. Hij stelt zich op een standpunt van vrijzinnig
opportunisme. Hij laat de Staten bestaan, die elk hun afgevaardigden aanstellen. Hij verruimt
de vertegenwoordiging der geestelijkheid, door dezelve afgevaardigden van de wereldlijke
priesters toe te voegen en stelt den Derden Stand samen uit vertegenwoordigers van de steden
en van den buiten. De twee eerste standen zouden twee, de Derde Stand drie stemmen hebben.
In Essai d'institutions politiques par demandes et réponses à l'usage du Brabant pour servir
d'introduction à la brochure intitulée Considérations impartiales, etc., doet Vonck ten
behoeve rijner denkbeelden beroep op Montesquien en Burlamaqui. Hij bestrijdt te gelijk én
de uitsluitende democratie én de uitsluitende aristocratie der bevoorrechte lichamen. Hij staat
een ‘kiesaristocratie’ voor, waarbij onbevoegden noch kiezer noch verkiesbaar zijn.
(3) Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 2e reeks, deel VIII [1856], blz. 264.
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Doch het was onvermijdelijk, dat de ‘koningsgezinden’, aanhangers van het
Oostenrijksch stelsel, en de ‘philosofen’, vijanden van de Kerk, gemeene zaak met
hen maakten, de eersten om de Omwenteling te verzwakken, de anderen om, onder
voorwendsel de vrijheid te dienen, ‘vooroordeelen’ en bijgeloof aan te vallen. Het
Journal général de l'Europe spuwt vuur en vlam tegen hun tegenstrevers.
Anticlericalen sluipen in het Vaderlandlievend Gezelschap. Meer hoeft niet, om
behoudsgezinden en geestelijkheid aan te zetten de door die bondgenooten
gecompromitteerde patriotten van vijandschap tegen den godsdienst te beschuldigen.
Van toen af krijgt de strijd der partijen die hatelijke bitterheid, welke de geloofstwisten
immer kenschetsen.
Blauw, dat Vonckisten en vijanden der Staten als hereenigingskleur namen, wordt
nu als oproerig beschouwd; het mag niet meer onder de kokardekleuren gemengd
worden(1). De Brusselsche ambachtslieden aanzien de koopmansclub als een nest van
samenzweerders tegen het volk en tegen het geloof. Een pamflet eischt de verdrijving
uit de stad van alles wat niet vóór ‘de Staten, de ambachten en de geestelijkheid’ is(2).
Den 29n Januari schijnt de toestand zoo erg, dat openbare gebeden bevolen worden,
‘om de noodlottige uitwerkselen der binnenlandsche verdeeldheid af te weren’. Vele
priesters beweren, dat de patriotten het Jansenisme willen doen herleven. De
vastenbrief van den aartsbisschop behandelt hen als ‘vijanden van Godsdienst en
van Staat’. Reeds einde Januari, laat de geestelijkheid door de veldbewoners een
adres onderteekenen, waarin de Staten den steun der bevolking toegezegd wordt, en
dezelven aangezocht worden te verklaren, ‘dat het niefin hun vermogen ligt, de
grondwet of den vorm der vertegenwoordiging te wijzigen’(3). Voortaan loopt men
gevaar van voor een slecht katholiek door te gaan, door de bijeenroeping van een
nationale vergadering te vragen. Brosius' Journal philosophique et chrétien, waarin
Feller en zijn trawanten hevig uitvaren tegen de philosophie

(1) Paridaens: Journal historique, uitg. A. Wins, deel I, blz. 233.
(2) Borgnet: op. cit., deel I, blz. 174.
(3) Ibid., blz. 152.
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en de staatkundige hervormingen, wordt door de Staten-Generaal officieel
goedgekeurd(1).
De Belgische Republiek wordt dus te midden der ontketende hartstochten
ingehuldigd. Het hoeft geen betoog, dat, om de toekomst derzelve te verzekeren, de
beide partijen het gezag dienden te erkennen, dat het bewind in handen genomen
had. Doch kon men ooit verhopen, dat de Vonckisten tot de Staten-Generaal en tot
het Congres zouden toetreden? De zeldzame afgevaardigden van den Derden Stand,
die hun gedachten deelden, waren zoo weinig talrijk, dat er niet eens te verwachten
viel, dat zij de rol eener oppositie-minderheid zouden spelen. Van der Noot en van
Eupen zouden vast en zeker de vergadering beheerschen. Overigens werd dezelve
in het oog gehouden door de Brusselsche ‘natiën’, welke ze bij de minste neiging tot
onafhankelijkheid duchtig vermaanden.
Doch de regeering was zoo weinig tot haar taak voorbereid, bezat zoo weinig
talentvolle, bevoegde mannen, was zoo weinig zeker van zich zelve, zoo ontrust over
de vijandigheid die haar omringde, dat zij dadelijk uitzag naar de medewerking van
personen, wier bekwaamheid haar onontbeerlijk was, terwijl hun denkbeelden, in
schijn althans, haar tegenstrevers eenigen waarborg van gematigdheid zouden bieden.
Zij verzocht Cornet de Grez, een gekend aanhanger van de bijeenroeping eener
nationale vergadering, haar ‘met zijn kennis’ behulpzaam te zijn, vooral in het beheer
der financiën. Den 25n Januari droeg zij den hertog van Ursel het voorzitterschap
van het algemeen departement van oorlog op.
Evenmin als Cornet de Grez, keurde die voorname edelman de reactionnaire en
particularistische politiek der Staten goed. Zijn denkbeelden kwamen overeen met
dezen van die kleine groep in den Franschen hoogen adel, die toen droomde van een
grondwettelijke en vrijzinnige regeering. Zijn schoonbroeders, de hertog van Arenberg
en de befaamde vriend van Mirabeau, de graaf van La Marck, die van Parijs naar
Brussel gesneld was, deelden zijn gedachten en verborgen, evenmin als hij, hun
genegenheid voor de Vonckisten. Door den glans van hun naam en door hun
maatschappelijken invloed boven de partijtwisten verheven, schijnen zij het
voornemen

(1) Gachard: Documents sur la révolution belge de 1790, blz. 21.
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gehad te hebben, de tegenstrevers te verzoenen en te bewerken, dat zij, door
wederzijdsche toegevingen, samen de onafhankelijkheid der natie vestigden en
verzekerden. Wellicht was hun houding ingegeven door oude grieven tegen den
keizer en door de herinnering aan het aandeel, dat de adel in de Omwenteling der
XVIe eeuw genomen had. Zij verontwaardigde de zeldzame getrouwen van Oostenrijk,
die het huis Arenberg beschuldigden dat het naar de opperste macht, misschien wel
naar de koningskroon stond!
Het welslagen van die oppositie hadde van der Noot omvergeworpen en de plannen
van het verbond der geestelijkheid met de Brabantsche behoudsgezinden verijdeld.
Om dat gevaar af te weren, was een beschermer onontbeerlijker dan ooit, en zij
wendden stappen aan om toch van de vreemde hoven een uitdrukkelijke verklaring
te hunnen voordeele te bekomen.
Allen hadden er belang bij, hen tegen de Vonckisten teondersteunen. Zij waren
ontrust over dezer genegenheid voor Frankrijk en nog meer wellicht, over hun ideaal,
een door een nationale grondwet één geworden België. Zoowel om economische als
om politieke redenen, gaven zij voorwaar de voorkeur aan de voortzetting van het
behoudsgezind provincialisme, dat de krachten des lands versnipperde en verlamde.
Engeland, dat nu tot Oostenrijk toenaderde, stelde evenwel weinig belang in de zaak.
Deze bekommerde des te meer de Vereenigde Provinciën. Zij wenschten niets beters
dan de gelegenheid ten nutte te maken om België's handel en nijverheid te smachten
en terug te keeren tot den gulden tijd van het Barrière-tractaat. Bovendien hadden
de Haagsche staatsmannen met genoegen de Belgische patriotten gekneveld, om de
Hollandsche patriotten, die hun mislukking van 1787 niet konden verkroppen, allen
lust tot herbeginnen te ontnemen. Doch de Vereenigde Provinciën, die vroeger de
Europeesche politiek in handen hadden, moesten zich nu naar dezelve schikken en,
daar zij uit zich zelven niets vermochten, dorsten zij zich niet uiten en wachtten zij
op het ordewoord harer bond genooten.
Gelukkiglijk toonde Pruisen zich bemoedigender. Naarmate zijn vijandschap tegen
Oostenrijk scherper werd, zag Hertz-
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berg in, hoe voordeelig de opstand der Nederlanden voor de verwezenlijking van
zijn plannen kon wezen. Ongetwijfeld, kon Pruisen er niet aan denken, dezelven te
veroveren. Doch het kon daar verzet en gisting onderhouden, tot dat de keizer voor
hetzelve in Polen de vlag zou strijken. Dan zou Pruisen hem terug in België laten
komen, ‘onder een zoodanig beperkte grondwet, dat hij dat land maar zou bezitten
als een edelman’(1), en dit nog ware een groot voordeel. Met de uitvoering van dat
plan was reeds begonnen in het land van Luik. Dààr ook diende de Omwenteling de
plannen van Frederik-Willem. De Pruisische troepen waren Luik binnengetrokken
den 30n November 1789, onder voorwendsel van bemiddeling, doch werkelijk om
er de tusschenkomst des keizers onmogelijk te maken. Wellicht ook was de vrees,
een verbond tot stand te zien komen tusschen Belgen en Luikenaars, niet vreemd
aan die gebeurtenis. De absolutistische regeering van Berlijn verstond de
revolutionnairen slechts te steunen, op voorwaarde dezelven ten beste harer belangen
te benuttigen. Als zij verdeeld waren, konden zij haar dienstig zijn; eensgezind, waren
zij gevaarlijk, of allerminstens hinderlijk en onrustbarend geweest. Door de bezetting
van Luik, kon Pruisen die hindernis afweren. Het vroeg niets beters dan te Brussel
een even gunstige stelling in te nemen. Het deerde hetzelve niet, dat de Luikenaars
zoo nieuwigheidsgezind als van der Noot en de zijnen reactionnair waren. Eigenlijk
verachtte het de eenen en de anderen en zag het in hen slechts handlangers, waarvan
men zich ontmaakt, als zij niet meer dienstig zijn.
Terstond had generaal Schlieffen, bevelhebber te Luik, zich in betrekking met van
der Noot gesteld. Natuurlijk liet de diplomatische agent van het Brabantsche volk
zich deerlijk bij den neus leiden. Hij aanvaardde al de door Schlieffen aangevoerde
uitvluchten om geen troepen te zenden en geen onherstelbare breuk tusschen Berlijn
en Weenen te verwekken. Hij vergenoegde zich met de goede woorden en de
overvloedige beloften van de Pruisische agenten en officieren. Hij was in den
zevenden hemel, toen, op 29 Januari, een makker van Schlieffen, generaal Schoenfeldt,
ten dienste van

(1) F. Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 789.
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de Staten-Generaal gesteld werd. Hij meende, dat Pruisen voortaan aan zijn zaak
gebonden was. Werkelijk werd hij dezes speelbal. Doch hoe zou hij dit bemerken?
Voor hem was de verplettering zijner tegenstrevers de hoofdzaak, en Schoenfeldt's
komst zou dezelve verwezenlijken. Het was, inderdaad, onmogelijk de leiding van
het leger niet aan den Pruisischen generaal op te dragen. Deze was immers gedrild
in de school van den grooten Frederik, en zijn meester, Frederik-Willem, betuigde
- in schijn - de rechtzinnigste genegenheid voor de Belgen. Hem aan 't hoofd van het
leger stellen, was dit laatste onttrekken aan den invloed van van der Mersch en van
den hertog van Ursel, dus aan den invloed der ‘nieuwigheidsgezinden’. Reeds den
8n Februari, liet van der Noot de Staten-Generaal aan Schoenfeldt de opdracht geven,
de regimenten te schouwen. Het departement van oorlog had geen andere taak meer,
dan de lagere officieren aan te stellen. Het was klaar, dat de partij der Staten, die
reeds het politiek gezag overweldigd had, nu, dat zij door het ingebeeld Pruisisch
bondgenootschap aangemoedigd was, ook het leger wilde bemachtigen.
De burgeroorlog stond dus vóór de deur, toen de mare van den dood van Josef II,
den 20n Februari overkomen, Brussel bereikte. De ziekte scheen dien door zorg en
arbeid afgetobden vorst slechts maanden lang gespaard te hebben, om hem de
instorting van al zijn streven, de schipbreuk van zijn edelste bedoelingen te laten
beleven. Op het oogenblik zelf, dat de aftocht zijner troepen uit België hem ‘gansch
met ramp en schand belaadde’(1), vernederde de mislukking van zijn veldtocht tegen
de Turken hem in Europa's oogen en liet zij Pruisen toe, hem openlijk te tarten. De
Staat, wiens belangen hij rechtzinnig versmolten had met die van openbaar welzijn
en van menschheid, scheen onder hem in te storten. Verbitterd door de wanhoop,
voelde hij het einde naderen van dat leven, waarop hij zooveel verwachtingen
gebouwd had en dat zoo rampzalig verliep, en toch bleef hij op zijn bed van smarte
het heil der monarchie bevorderen. Reeds den 28n November 1789, zond hij zijn
onderkanselier Philip Cobenzl naar België, om

(1) Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 3e reeks, deel XIV [1872], blz. 20.
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daar al de maatregelen te treffen, welke de omstandigheden zouden vereischen. Van
te voren stemde hij in alles toe om dat land te bewaren, dat de omstandigheden hem
niet meer toelieten met geweld te heroveren. Hij had alle eergevoel afgelegd en riep
nu deemoedig de hulp der Kerk in. Hij smeekte den paus om zijn tusschenkomst, en
belastte Kaunitz de bemiddeling te verkrijgen van den aartsbisschop van Mechelen,
wien hij kort te voren, brutaalweg, den ketting van de Stephanusorde ontnomen had.
Doch die wanhopige pogingen, die uiterste vernederingen hadden des te minder kans
van slagen, daar iedereen wist, dat zij slechts de uiting zijner onmacht waren.
Overigens had hij, wellicht niet uit huichelarij, doch uit onhandigheid, zijn onderdanen
het recht gegeven hem te wantrouwen. De pogingen van den zieltogende werden met
stomme verachting onthaald.
Zijn broeder Leopold, groothertog van Toscana, wachtte zijn dood niet af om een
houding tegenover de Belgen aan te nemen. Even vurig aanhanger van het verlicht
despotisme als Josef zelf geweest was, bezat hij daarentegen, in de hoogste mate,
het politiek doorzicht, de kunst om met menschen om te gaan en de buigzaamheid,
die den keizer zoo volkomen ontbraken. Als practisch mensch en geenszins als
philosoof, was hij het absolutisme toegedaan, in de overtuiging, dat de menschen
met menschen en niet met denkbeelden geregeerd worden. Zoo de zachtheid, de
eeuwenoude dienstbaarheid en de onverschilligheid der Toscanen gedeeltelijk de
gemakkelijkheid verklaren, waarmede zij van Leopold dezelfde hervormingen
aanvaardden, welke de Belgen tegen Josef deden opstaan. dan toch heeft het verschil
van de wijze van toepassing zijn aandeel aan dien gelukkigen uitslag. Hoogstens
verwekte het gerucht van het Brusselsch oproer een lichten weerklank onder de
monniken van Florence. De Italiaansche vertaling van een geschiedkundig drama,
waarin van der Noot belachelijk gemaakt werd(1), moest den groothertog doen
glimlachen, doch ontrustte hem niet. Maar die van der Noot, dien hij verfoeide,
beschikte in België over

(1) Storia segreta ed aneddotica dell' insurrezione Belgica ossia Vandernoot. Dramma storico.
Trad. del Fiammingo di von Schön-Swaartz (Chur, 1791).
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gezag, daarom diende hij ontzien. Daar Leopold slechts aan zijn persoonlijke
overtuiging hield in zooverre deze de belangen der kroon niet kon schaden, was hij
bereid dezelve te offeren, om de oproerlingen der Nederlanden op zijn hand te krijgen.
Nauwelijks had zijn broeder de oogen gesloten, of hij legde Albrecht en
Maria-Christina, die te Bonn een onderkomen gezocht hadden, een ontwerp van
manifest voor.
In dat bescheid, doorspekt met betuigingen van toewijding, met loftuigingen voor
het volk, ontboezemingen van vrijzinnigheid en van grootmoedigheid, streek de vorst
de vlag voor de natie. Hij bevestigde, dat hij ‘bij zich zelf altijd de maatregelen had
afgekeurd’, welke Zijn Majesteit de keizer getroffen had, dat hij België steeds had
beschouwd ‘als het belangwekkendste en het eerbiedwaardigste bestanddeel van het
Oostenrijksche huis’ en zijn grondwet ‘als zóó volmaakt, dat zij tot toonbeeld diende
te strekken voor de andere provinciën der monarchie’. Door den vorst af te zetten,
die het ‘inhuldigingsverdrag’ verbroken had, hadden de Staten slechts gebruik gemaakt
van hun recht. Hij zelf bevestigde, dat hij er insgelijks van overtuigd was, dat de
vorst, ‘gekozen en aangesteld door de volkeren, slechts door de wet mag en moet
regeeren, overeenkomstig de grondwetten’. Dienvolgens ‘mag hij daaraan geenerlei
verandering toebrengen, dan met de vrije toestemming van de Staten’. Hij belooft,
al de belastingen aan hun stemming te zullen onderwerpen, hun rekenschap te zullen
doen geven door zijn ministers, de troepen te zullen verplichten, hun getrouwheid
te zweren. Bovendien, zullen de Blijde Inkomst en de privileges van al de provinciën
nauwgezet geëerbiedigd worden. Het leger zal voortaan slechts bestaan uit in het
land gelichte en door inlandsche officieren aangevoerde regimenten. Wat de Kerk
betreft, deze zal de volledigste vrijheid genieten. Geen algemeen seminarie, geen
opheffing van kloosters, geen gods dienstkas meer. De geestelijke zaken zullen
uitsluitend geregeld worden door de in synode vergaderde bisschoppen. Overigens
zal geenerlei nieuwe wet ingevoerd worden, dan nadat zij door de Staten-Generaal
zal aangenomen zijn. En zoo dit niet voldoende is, laat Zijn Koninklijke Hoogheid
hun toe, ‘daaraan alle andere artikelen en bepalingen toe te voegen, welke zij oorbaar
en dienstig achten tot het verze-
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keren van de bestendige rust, het welzijn van hun land; zij mogen ook maatregelen
voorstellen om het verbreken van hun privileges en het verminken van hun grondwet
en vrijheid, voor dewelke zij zulk een eerbiedwaardigen moed betoonden, voor immer
en zelfs voor alle latere vorsten onmogelijk te maken’(1).
Dat was al te veel, en hoezeer de landvoogden ook hunkerden naar het oogenblik,
dat zij naar Brussel zouden terugkeeren, hoe hachelijk de toestand der monarchie
hun ook scheen en hoe dringend het hun voorkwam, dat de Belgen dienden gepaaid,
toch meenden zij Leopold's overdreven geestdrift voor de grondwet te moeten
matigen. Zij achtten het ongepast te gewagen van den ‘eerbiedwaardigen moed’ van
muiters, en vooral te bevestigen dat de vorst zijn gezag van hen hield. Het ware
onvoorzichtig zich aldus te binden vóór lieden, die men wel tot gehoorzaamheid zal
moeten dwingen, zoodra zulks doenlijk zou wezen. Werden hun overigens niet genoeg
toegevingen gedaan, door hen voorloopig de souvereiniteit deelachtig te maken? Het
manifest werd dus slechts den 2n Maart gezonden, met eenige verbeteringen, die
overigens al de mooie beloften lieten bestaan(2).
Tegen alle verwachting in, vereerden de Staten-Generaal het niet eens met een
antwoord! Ongetwijfeld, en terecht, wantrouwden zij Leopold. Doch hoe was het
mogelijk, dat zij den vorst, die zoo blijkbaar bereid was de vlag te strijken, niet bij
het woord vatten; dat zij die onverhoopte gelegenheid niet gretig aanvaardden, om
het land een de onafhankelijkheid nabijkomende zelfstandigheid te verleenen?
Voorzeker had het land zonder aarzelen de aangeboden verzoening aangenomen. De
Staten van Gelderland vroegen reeds om zich met Leopold in betrekking te stellen.
Gendebien, de vertegenwoordiger van den Henegouwschen Derden Stand, achtte,
dat zijn voorstellen zoo voordeelig waren als de vrede

(1) Zie in Schlitter: Briefe der Erzherzögin Marie-Christine, blz. 276 en volg., den tekst van zijn
aan de landvoogden gezonden manifest, om de Staten der Nederlanden te worden
overgemaakt, dadelijk na den dood des keizers’.
(2) Schlitter: op. cit., blz. 4 en volg. De officieele tekst van het manifest, zooals het de Staten
gezonden werd, is te vinden in Gachard: Documents sur la révolution belge de 1790, blz.
130.
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van Atrecht in 1576 geweest was. De ‘constitutionalisten’ van de groep Cornet de
Grez, de Vonckisten, de patriotten vroegen, dat onverwijld onderhandeld werd. Want
zoo het manifest niet van een nationale vergadering gewaagde, toch schetste het, in
zijn hoofdtrekken, het programma van een wezenlijk parlementair stelsel. Wellicht
zou het, met de hulp van de openbare meening, niet moeilijk wezen, den vorst er toe
te nopen, een stap verder te gaan en er in toe te stemmen, de Staten-Generaal en het
Congres te vervangen door een door de natie verkozen vertegenwoordigend lichaam,
dat in zijn naam de wetgevende macht zou uitoefenen. Dat was voldoende om van
der Noot, van Eupen en hun aanhangers te doen beslissen, het hun gedane aanbod
af te slaan. In een verstandhouding met Oostenrijk zagen zij nog slechts een poging
van hun tegenstrevers om hun het bewind te ontnemen en om hun
staatkundig-godsdienstig conservatisme te vervangen door de nieuwigheden en
democratische proefnemingen, welke zij verafschuwden. Eens te meer moest nationaal
belang voor partijbelang onderdoen. Het vertrouwen, dat de behoudsgezinden in
Pruisen stelden, belette hen, overigens, een breuk met Oostenrijk te duchten. Hun
onervarenheid op diplomatisch gebied liet hun niet toe te beseffen, hoe beslissend
het oogenblik was; zij was oorzaak, dat zij zich door hun hartstochten lieten
medesleepen.
Hun houding deed de verbittering der patriotten ten top stijgen, tot dusverre dat
dezen tegen de Staten een dier ‘dagen’ voorbereidden, waarvan de Commune van
Parijs, in de laatste maanden, zoovele voorbeelden gegeven had. Zoo hun vijanden
te Brussel beschikten over de ‘natiën’, over het gepeupel, over de geduchte vuisten
der ‘vaartkapoenen’, dan mochten zij hunnerzijds rekenen op den steun der
compagnieën vrijwilligers, aangeworven onder de lieden die in staat waren zich op
eigen kosten toe te rusten, en welke dienvolgens schier uitsluitend tot de gegoede
burgerij behoorden. De hertog van Ursel had het bevelhebberschap over dezelven
aanvaard. De hertog van Arenberg en de graaf van La Marck waren er ‘dekenen’
van. Den 9n Maart weigerden zij met hun compagnieën de Staten den eed van
getrouwheid te zweren. Heethoofden wilden de zittingszaal der Staten overweldigen
en de leden uit de vensters gooien.
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Het Brusselsch volk deed de beweging mislukken. Ambachtslieden, afgunstig op de
‘heeren’ der burgerij, gezellen en vaartkapoenen, opgehitst door de razende uitvallen
der monniken, welke de patriotten uitscholden voor vervolgers van het geloof en
volgelingen van het despotisme, kwamen de Staten ter hulp. In de straten uitgehangen
plakbrieven spoorden het volk aan, de vijanden van godsdienst en van ambachten
op te knoopen. Hun huizen waren gemerkt voor de plundering. Zij aarzelden vóór
die uitbarsting van haat. Hun hoofdman Vonck, een schuchter en vreedzaam vijftiger,
kon niet op welsprekendheid bogen en was eer van aard om hen van hun stuk te
brengen dan om hun moed in te spreken. De groote heeren, welke zij aan hun hoofd
gesteld hadden, wouden zich niet compromitteeren in een straatgevecht met het volk.
Men vergenoegde zich dus met een petitionnement. Den 15n Maart overhandigden
de vrijwilligers aan de Staten een adres, waarin gieëischt werd, dat de natie zou
geraadpleegd worden omtrent den vorm der te vestigen regeering.
Doch de duivel was los, en het gepeupel ging woest te werk. Den 16n sleepen de
vaartkapoenen het achter zich mee. Zij plunderen, arresteeren de patriotten,
mishandelen, beleedigen dezelven, onder de toejuichingen van de leden der Staten,
welke van uit de vensters van het Stadhuis de geweldenaars aanmoedigen. De
vrijwilligers durven zich niet van hun wapens bedienen om de orde te herstellen. De
stad is aan muiterij overgeleverd, en de Raad van Brabant maakt de gelegenheid ten
nutte, om het Vaderlandlievend Gezelschap af te schaffen, onder voorwendsel van
samenscholingen te beletten, 's Anderen daags verwekken eenige door de compagnie
van burggraaf Walckiers geloste geweerschoten zulke gewelddaden, dat van der
Noot, de afgod, zich ontrust en zelf optreedt om de benden te bedaren. Zijn zegepraal
is overigens volledig. De hoofdlieden zijner tegenstrevers zijn gevlucht. De
heerschappij der een oogenblik bedreigde Staten is stevig bevestigd. Daar dezen niets
meer te vreezen hebben, geven zij den 19n Maart bevel, de plundering te staken en
veroorloven zij de personen, die zouden aangerand worden, zich met geweld te
verdedigen.
Zoo de patriotten de hoofdstad kwijt waren, bleef hun van

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

495
der Mersch's leger nog. Bij gebrek aan hulpmiddelen, wellicht ook uit wantrouwen
en onwil, lieten de Staten het te Namen in ellende en ontbering ploeteren. Zijn 4000
man waren onvoldoende tot het blokkeeren, zooals Brussel dit verlangde, van de 8
tot 10.000 door Bender aangevoerde Oostenrijkers, die Luxemburg als steun achter
den rug hadden. Een pas geleden nederlaag had zijn voorposten verplicht, van
Nassogne naar Assesse af te trekken. De tijding, dat de Pruis Schoenfeldt bij de
Republiek dienst genomen had, deed zijn ontevredenheid tot verbittering overslaan;
de tijding der Maart dagen dreef dezelve tot het uiterste. Met de medeplichtigheid
van hun generaal, besluiten de officieren tot een militaire betooging. Zij laten door
de troepen een verzoekschrift onderteekenen, waarbij geëischt wordt: het behoud
van van der Mersch aan het hoofd van de troepen, een onderbevelhebberschap voor
graaf van La Marck en de bevestiging van hertog van Ursel als hoofd van het
departement van oorlog (1 April). Afgevaardigden van het Congres, uitgezonden om
met hen te onderhandelen, werden door de soldaten aangehouden. Zoo de Staten
vóór dat pronunciamento de vlag streken, was het met hun gezag gedaan. Zij
vernamen, dat Vonck, Ursel en La Marck zich naar het hoofdkwartier te Namen
hadden begeven. De staatkundige oppositie stelde zich dus onder de bescherming
van het oproerige leger. De gebeurtenissen hadden haar onverbiddelijken loop gevolgd
en, door de partijdriften aangevuurd, hadden zij de Republiek geen anderen uitweg
gelaten dan den burgeroorlog.
Schoenfeldt, die, aan het hoofd van de in de provinciën gelichte nieuwe recruten,
pas de capitulatie van het Oostenrijksch garnizoen van Antwerpen ontvangen had,
kreeg opdracht tegen van der Mersch te marcheeren. Ware deze jonger, vinniger,
stoutmoediger geweest, dan had hij zonder twijfel het aangeboden gevecht aanvaard.
Doch de gepensionneerde oudsoldaat was, evenals Vonck, den ouderdom voorbii,
dat wil en daad samengaan. Het bewustzijn zijner verantwoordelijkheid hield hem
tegen. Den 6n April trok hij op den straatweg naar Brussel Schoenfeldt te gemoet;
hij redetwistte met hem, rechtvaardigde zijn houding, en stemde er in toe, mits belofte
van amnestie voor zijn troepen, vóór de Staten
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rekenschap te geven. Het verwachte drama was een door slechte spelers opgevoerd
blijeindend treurspel. De Staten waren zoo goedig jegens den overwonnneling, als
deze zelf een goedig samenzweerder geweest was. Zij bepaalden er zich bij, hem
arrest te geven in de citadel te Antwerpen. In stede van vergoten bloed, was, na zulke
onheilspellende wederwaardigheden, slechts een nieuwe ontketening van het grauw
te betreuren. Het Naamsche volk stond tegen de officieren der patriotten op en
ontwapende het garnizoen. Vonck nam de wijk naar Frankrijk; Ursel vroeg een
schuilplaats aan zijn oom, prins Lobkowitz, bisschop van Gent, in het kasteel te
Loochristy.
Deze maal was de zegepraal van de Staten en van het Congres beslissend. Van de
groep van Vonck en van de nieuwigheidsgezinden bleven nog slechts brokstukken
over. Al haar kopstukken, al haar vurigste en overtuigdste aanhangers verlieten het
land. De partijen, die niet in staat waren zich met elkander te verstaan, hadden
elkander afgemaakt. En, tijdens den strijd, hadden hun strekkingen zich verscherpt
en zich dienvolgens vervormd. Van de lente 1790 af. is schier geen spraak meer van
Blijde Inkomst noch van nationale vergadering. De namen Vandernootisten en
Vonckisten verdwijnen langzamerhand, en worden vervangen door nieuwe, die nog
slechts de groote tegenstelling van de tegenover elkander staande grondbeginselen
aanwijzen: aristocraten en democraten(1). De Belgische Revolutie, welke aanvankelijk
met de Fransche Revolutie overeenkwam, loopt op een volledige herstelling van het
Oude Stelsel uit.
Doch het Oude Stelsel was dood en begraven, en de machteloosheid van de Staten,
na hun zegepraal, is daarvan het beste bewijs. Zij begrijpen niet, dat de
krachtdadigheid, waarvan zij onder Josef II blijk hadden gegeven, hun slechts
geschonken was door de natie, die rondom hen, tegen het despotisme des keizers,
geschaard stond. Door voeling met haar te derven, derfden zij ook de kracht die van
haar uitging. Zij

(1) De bijnaam ‘vijgen’, de democraten door hun tegenstrevers gegeven, schijnt ontleend aan
een tekst van Jeremias, waarin de slechte burgers met rotte vijgen vergeleken worden. Zie
A. Bergmann: Geschiedenis der stad Lier, blz. 373.
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waren nog slechts in hun zelfzucht afgezonderde, bevoorrechte lichamen, welke,
door hun gehechtheid aan de verouderde instellingen, onbekwaam tot regeeren waren.
Hun krachten gaan verloren aan de meest onontbeerlijke openbare diensten Alles
geraakt verward onder hun bestuur. 't Is een echte roezemoes in de in Mei door het
Congres ingerichte comiteiten, comiteit voor financiën, politiek comiteit,
oorlogscomiteit. Geenerlei moed, geenerlei initiatief, geenerlei bevoegdheid gaan
van hen uit. Het volk, wien het politiek gezag ontfutseld werd, wordt te zeer gevreesd
om de door de omstandigheden gevergde belastingen te durven leggen. De
Staten-Generaal weten, dat zij slechts door deszelfs inschikkelijkheid stand kunnen
houden en bewijzen door de vleierijen, waarmede zij het overladen, dat zij zich van
hun zwakheid bewust zijn. ‘Wij moeten ons in staat van verdediging stellen, zeggen
zij op 1 Februari, en de belangen van onze broeders ontzien, vooral van die den Staat
zoo nuttige, hoewel minst gegoede klasse, en hun geen nieuwe lasten opleggen;
integendeel, moeten wij er toe geraken, zooals het onze wensch is, hen zooveel
mogelijk te verlichten’(1). Zij zijn derhalve verplicht, om de kaskortheid te dekken,
een hartroerend beroep op vaderlandlievende bijdragen te doen. Ongelukkiglijk
ondersteunen de bevoorrechten, welke zij vertegenwoordigen, hen slechts uit
eigenbelang, en rijmt eigenbelang niet met opoffering. Niettegenstaande het ijveren
der geestelijkheid, brengen de inschrijvingen slechts belachelijk ontoereikende
sommen op, en blijft de schatkist ledig.
Edoch, het oogenblik diende ten nutte gemaakt, om de Oostenrijkers, die slechts
op versterking wachten om aanvallend op te treden, uit Luxemburg te verdrijven.
Met een verrassing, konden zij buitengestooten worden. Doch hoe een leger ingericht,
zonder geld? Er wordt wel beroep gedaan op vrijwilligers, die in tamelijk grooten
getale opkomen. De opperbevelhebber Schoenfeldt zou hen aan de tucht willen
gewennen, alvorens ze tegen den vijand te sturen. Voorzichtigheidshalve, durft men
zijn raad niet opvolgen, om de recruten niet te misnoegen. In spijt van hun goeden
wil, mangelt het hun dan ook volkomen aan samenhang. Het leger is slechts

(1) Gachard: Documents sur la révolution belge de 1790, blz. 202.
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een bont mengelmoes van plaatselijke contingenten, die slecht gewapend en naar
eigen smaak gekleed zijn, en waarin de mannen van elke parochie vooral trachten
hun geburen de loef af te steken door fonkelende, prachtige uniformen. Het reglement,
dat hetzelve den 24n Maart gegeven werd, schijnt eerder opgesteld voor een kostschool
dan voor een leger: geen lichaamsstraffen, de officieren verantwoordelijk gesteld
voor de soldaten die den inwoner niet zouden betalen, beroep voor al de door den
krijgsraad uitgesproken veroordeelingen, verplicht biechtbriefje(1). Men durft geen
verlof weigeren aan de manschappen, die hun bloedverwanten wenschen te bezoeken.
Kortom, zulke troepen zouden wellicht voor straatgevechten kunnen dienen, doch
er valt niet aan te denken, ze naar het slagveld te sturen.
Nochtans zou Schoenfeldt hen trachten te drillen door schermutselingen. De eerste
poging (23 Mei) viel jammerlijk uit. Zoodra de soldaten het kanon hoorden, wierpen
zij zich plat ten gronde en waren ze niet meer voort te krijgen. Den 17n Juni ging het
ietwat beter, in een klein gevecht te Freyr, waar een stuk geschut veroverd werd. Het
bleek echter duidelijk, dat aan een offensief diende vaarwelgezegd. Geholpen door
zijn landgenoot Köhler, stelde Schoenfeldt de troepen langsheen de Maas, en wachtte
daar, onverschillig, het einde van den veldtocht af. Hij had immers geen andere
opdracht dan, in het belang van den koning van Pruisen, de Staten een vertrouwen
in te boezemen, waarvan hij, beter dan iemand, de ijdelheid kende.
De toestand was des te hachelijker, daar de democraten geenszins aan den strijd
verzaakten, doch te Rijsel, hun centrum, een onrustbarende bedrijvigheid aan den
dag legden. Nog nooit hadden de partijen de openbare meening zoo hardnekkig en
zoo schaamteloos bewerkt. Zoo talrijk waren de eerlooze pamfletten, spotprenten,
liedjes, die voortdurend uit de geheime drukpersen van Rijsel en van Brussel kwamen,
dat zij, als hoeveelheid toch, voor de polemische geschriften van Parijs niet moesten
onderdoen(2). Aristocraten en demo-

(1) Gachard-Verhaeghen: Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, deel XIII, blz. 473.
(2) Förster: Voyage philosophique, deel II, blz. 73.
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craten wedijveren met elkander in grofheid, in platheid, in vuile taal, ja soms wel in
eerloosheid, en de trant, tot welken zij afzakken, verraadt evenzeer de verdorvenheid
van hun hartstocht als de zedelijke en verstandelijke verhouding hunner lezers. Alle
lasteringen worden tegen de tegenstrevers uitgebraakt. De beschaafdsten onder hen
schamen zich niet, de ergste geweldenarijen te rechtvaardigen. Feller denkt geestig
te zijn, als hij de vaartkapoenen gelukwenscht, omdat zij slechts de rechten van den
mensch uitoefenden, toen zij de democraten afrosten en uitplunderden. Overigens,
zoo die literatuur walgelijk is, dan is zij toch niet wreedaardig. Zij bepaalt zich bij
laster en eerroof en gaat niet zoover, dat tot moord aanzet; zoo er spraak is van
menschen aan de lantaarns op te knoopen, is zulks slechts om de Parijsche pamfletten
na te praten. Heeft de Brabantsche Revolutie heel wat modder doen stroomen, dan
deed de goedigheid van 's lands zeden de hardnekkigsten schier altijd voor
bloedvergieting wijken.
Doch de Rijselsche democraten bepalen zich niet bij geschrijf. Zij hopen op
Frankrijk om hun door Pruisen geholpen vijanden het gezag te ontrukken. De
vooraanstaanden onder hen aanzoeken hun correspondenten van de Constitueerende
Vergadering om handelend op te treden. La Fayette, die hun reeds in Februari
zendboden stuurt, stelt belang in hun zaak en moedigt hen aan. Doch hoe zou
Frankrijk, dat de barensweeën der Republiek pas voorbij was, voor de Nederlanden
kunnen zorgen? Bovendien vreest niemand die natie, welke door de Hoven met
verachting beschouwd wordt ‘als thans volkomen nietsbeduidend voor Europa.’(1).
Het vermocht niet het beroep der democraten te beantwoorden.
Doch, terwijl dezen zich tot hetzelve wenden, komplotteeren zij bovendien in het
land zelf. Zij weten, dat de regeering

(1) Schlitter: Briefe von Marie-Christine, blz. 37. - Bij het begin der Fransche Revolutie hadden
de constitutioneelen veel belangstelling getoond voor het Belgisch oproer, dat zij van
denzelfden aard als het hunne dachten. Camille Desmoulins gaf aan zijn blad den titel: Les
Révolutions de France et de Brabant. La Fayette hoopte, dat de Belgen zich een grondwet
naar het Fransch model zouden geven. Omtrent zijn betrekkingen met de Vonckisten, door
bemiddeling van advocaat Torfs, zie A. Chuquet: Jemappes et la conquête de la Belgique,
blz. 46 en volg. (Parijs, 1890).
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der Staten enkel onder de geestelijkheid, de bevoorrechte standen en de ambachten
der Brabantsche steden overtuigde aanhangers telt. Te Bergen is de burgerij haar
vijandig. Te Doornijk moest men dezelve, uit vrees voor het volk, een ruimer
vertegenwoordiging in de ‘bannières’ of ambachtsgroepen gunnen. Te Gent werd de
‘collacie’ pas naar democratische grondslagen ingericht, en de magistraat was
verplicht geweest, haar den eed af te leggen. In Limburg zijn de Staten zich zoozeer
van hun impopulariteit bewust, dat zij hun onafhankelijkheid niet durven afkondigen
en dat het Congres troepen moet zenden om hen te beschermen. In West-Vlaanderen
verwekte de aanhouding van hun landsman van der Mersch, die daar vele vrienden
telt, den pijnlijksten indruk. Dat alles is koren op den molen van de democraten; de
opstand breekt weldra uit (einde Mei), op aanstoking van het Comiteit van Rijsel.
Te Meenen, te Kortrijk worden benden gevormd, die zich, onder de leiding van
eenige uitgewekenen, gereedmaken om op Gent te marcheeren, en van daar op
Antwerpen, om van der Mersch te verlossen. Reeds laten hun ingewijden het volk
aanhitsen in de dorpen der kasselrijen Aalst en Oudenaarde.
Doch het Congres kon in tijds maatregelen treffen, en de beweging mislukte. Zij
verwekte slechts een woedende reactietegen de democraten. Eenige dagen lang scheen
het, alsof het schrikbewind in aantocht was. De Staten van Vlaanderen lieten den
hertog van Ursel uit Loochristy ontvoeren, de verdachten aanhouden, twee der
belhamels opknoopen. Die van Brabant bevalen de gevangenzetting van tal hunner
tegenstrevers. Te Bergen lieten de magistraten de huizen naar verborgen wapens
afzoeken. In woedende schriften eischte Feller, dat de verdachten alle rechterlijke
waarborgen ontzegd werden. Het Congres zelf verspreidde een proclamatie, waarin
gezegd werd, dat de democraten den terugkeer der Oostenrijkers voorbereidden om,
dank zij dezelven, hun razernij tegen den godsdienst bot te vieren. Het trachtte
terzelfder tijd de openbare meening gerust te stellen aangaande een toenadering
tusschen Oostenrijk en Pruisen, waarvan het gerucht zich begon te verspreiden.
Niets was meer gegrond dan dat gerucht, en het Congres,
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dat hetzelve tegensprak, was daar geenszins onkundig van. Leopold had zeer behendig
Engeland's gunst weten te verwerven. Zoo Engeland zich niet met de zaak bemoeide,
zou Holland zeker dit voorbeeld volgen. Van de mogendheden, waarop het Congres
gerekend had, bleef dus nog enkel Pruisen over. Doch van Pruisen kwamen
voortdurend niets dan beloften, en wèl in zulke vage termen, dat het te voorzien was,
dat het vroeg of laat het Congres in den steek zou laten. Zoo het dit vooralsnog niet
deed, was het voorzeker om tegen over den keizer troef in de hand te houden, bij de
onderhandelingen tusschen Weenen en Berlijn.
Nu, wat zou er van het Congres worden, zonder de hulp van Pruisen, waarmede
het zoolang de openbare meening gepaaid had? Hoe zou het ooit Oostenrijk het hoofd
kunnen bieden in een door een onverzoenlijke oppositie opgehitst land? Lag het heil
niet in een toenadering tusschen de partijen? De democraten bleven immers
aanhangers van 's lands onafhankelijkheid. Eenige toegevingen zouden dezelven
wellicht vermurwen en de eendracht herstellen welke, bij den aanvang der
Omwenteling, zoo gelukkig over Josef II gezegevierd had. Sedert lang was zulks
Cornet's geheime wensch. Hij gelukte er in, van Eupen's toetreding te bekomen, en
onderhandelingen werden in Juni te Dowaai geopend. Van Eupen stemde zelfs toe
in de medewerking van Frankrijk tot de verdediging van België. Aanzoeken werden
La Fayette gedaan. Daar hij zich in de onmogelijkheid bevond, handelend op te
treden, sloeg hij dezelven af onder voorwendsel, ‘dat hij in Amerika en laatstelijk in
Europa blijken gegeven had van zijn gehechtheid aan het volksstelsel’(1), en dat hij
zich dus niet met van der Noot en van Eupen zou kunnen verstaan; ‘dat zulk een
houding hem ondienst zou doen, en zelfs zou doen vermoeden, dat hij zijn
goedkeuring hecht aan de huidige regeering der Staten, welke zoo strijdig is met die
van Frankrijk’. Tusschen aristocraten en democraten waren haat en nijd overigens
zoo zeer gestegen, dat alle verzoening onmogelijk was. De onderhandelingen te
Dowaai liepen op niets uit.
Die mislukking leverde het Congres over aan de leiding der dwepers, welken het
afkeurde zonder de krachtdadigheid te

(1) Schlitter: Briefe der Erzherzögin Marie-Christine; blz. 291.
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bezitten om zulks te toonen of de macht om hen te bedwingen. Het is voortaan
overrompeld door pastoors en monniken die, om den godsdienst te vrijwaren voor
de aanslagen, welke naar hun bewering, Oostenrijk en democraten tegen denzelven
beramen, de boeren den heiligen oorlog prediken. Van op den kansel verkondigen
zij, dat de goddeloozen den moord voorbereiden van den aartsbisschop en van de
Staatsche burgers. Prenten verbeelden God, die de ongeloovigen samen met den
Oostenrijkschen arend verplettert. Het lijkt, dat de slechtste dagen der
godsdienstoorlogen teruggekomen zijn. De grofste ongerijmdheden worden geloofd.
Een schotschrift vertelt, dat een Oostenrijksch kapitein zijn soldaten beloofd heeft
hun gewijde hostiën als munitiebrood te zullen geven(1). De stroom der
godsdienstdriften voert de genegen heid mee, welke de boeren in den beginne, hier
en daar, de hervormingen des keizers en de beloften der democraten betuigd hadden(2).
En de Staten die, tot hiertoe, slechts acht geslagen hadden op de bevolking der
steden, richten zich op hun beurt tot de veldbewoners. Den 26n Juni roepen de Staten
van Vlaanderen dezelven te wapen tegen ‘eene bende, die geen ander oogwit en
heeft, als den oogst te vernietigen en d'hoven in brand te steken, naer de zelve
geplundert 't hebben, om alzoo de inzigten van den gemeenen vyand te begunstigen...
en ons voorspellende eene schroomelyke slavernye; aen ons Vlamingen, die vry
geboren zijn’(3). Onder de leiding van de geestelijkheid, wordt een volkswapening in
het Vlaamsche land ingericht. De mannen van elk dorp, uitgerust met oude geweren,
sabels, vorken, stokken, met de vaandels hunner broederschappen vooraan, en
aangevoerd door hun pastoor

(1) Borgnet: Histoire des Belges à la fin du XVIIIe siècle, deel I, blz. 183.
(2) Dank zij den bloeienden toestand van den landbouw, waren, in het begin der Revolutie, de
boeren, althans die van Vlaanderen, de regeering genegen. Om ze tot inkeer te brengen,
schreef de advocaat Serlippens: Den bekeerden boer of samensprake tusschen eenen patriot
ende eenen boer (Gent, 1790), waarvan, volgens een inlichting uit dien tijd (Bibl. der
Hoogeschool te Gent, G. 12773), ongeveer 6000 exemplaren verkocht werden.
(3) Gachard-Verhaegen: Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, deel XIII, blz. 541.
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of een monnik te paard, met den sabel in de vuist, marcheeren naar de hoofdstad
hunner provincie om de Staten hulde te brengen. Heel de maand Juli door, grijpen
zulke betoogingen schier dagelijks plaats; zij gaan vergezeld van wapenschouwingen,
plechtige missen, vaderlandlievende toespraken. De in de omstreken van Brussel
begonnen beweging heeft zich weldra tot gansch het land uitgebreid. Na de inwoners
van de proosdij Binche, die den 30n Juni te Bergen voorbijtrekken, komen
achtereenvolgens die van de omstreken van Zoningen, van de Borinage, van
's-Graven-Brakel, van Leuze, van Ath, van Edingen, van Halle, van Beaumont. Het
kapittel van Zoningen schenkt vier zesponders, en ettelijke abdijen vrijwillige giften
in geld en in natuurlijke voortbrengselen(1).
Te midden van al dat rumoer, ziet het Congres wanhopig naar hulpmiddelen uit.
Het onderhoud van het leger vergt 400.000 gulden per week, en de schatkist blijft
volkomen ledig. Den 31n Juli, smeekt het de Staten der provinciën, fondsen te zenden.
Doch overal hebben zij de inning der gewone toelagen stopgezet; en ‘zij verafschuwen
het, belastingen te heffen op weinig bemiddelde inwoners’(2). Het Congres is dus wel
verplicht hun, den 15n Augustus, een gedwongen leening van tien millioen gulden
voor te stellen. Vergeefsche poging! Hoe blijkbaar en hoe dreigend het gevaar ook
weze, toch kan dit hun particularisme niet overwinnen. Zij verstaan geenszins hun
souvereniteit ten voordeele van het Congres af te staan en zich door hetzelve te laten
leiden. Einde October is, buiten de inschrijvingen van eenige adellijke Congresleden,
nog geen duit ingekomen.
Niet alleen maken de machteloosheid van het hoofdgezag en de onbekwaamheid
van de plaatselijke machten alle maatregelen tot verdediging onmogelijk, doch zij
leveren bovendien het land aan onbandigheid over. Den 22n Juli overweldigen de
democraten het stadhuis te Gent, onder het geroep van Leve de Derde Stand! en
dwingen zij de Staten een nieuw gemeentereglement goed te keuren, waarin bevestigd
wordt, dat alle macht van de natie komt. De aristocraten roepen de hulp der
ambachtsgilden in. Terstond eischen dezen

(1) Paridaens: Journal, deel I, blz. 245 en volg.
(2) Gachard: Documents, blz. 241.
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al hun privileges terug. De schippersmaats vergen hun oud monopolie van de vaart
op de Leie en op de Schelde; in afwachting daarvan, beletten zij het lossen der uit
Henegouw aangekomen schuiten, waardoor, bij gebrek aan kolen, talrijke werkhuizen
moeten sluiten. Hun aanspraken verbitteren bovendien de Doornijksche schippers,
welke, om dezelven te wederstaan, dreigen den stroom te zullen afsluiten(1). Men
hadde zich vijf eeuwen ten achteren gewaand, ten tijde van de stedelijke politiek der
middeleeuwen.
De onvermijdelijke ramp was in aantocht. Door inwendige twisten verscheurd en
uitgeput, bestaat de Republiek nog slechts, omdat de keizer er nog niet toe besluit,
dezelve aan te vallen. Doch het is niet te betwijfelen, dat zij bij den minsten stoot in
duigen valt. Zoodra Europa's toestand zal opgeklaard wezen, kan niets een
Oostenrijksche restauratie meer beletten. Dumouriez, welke tijdens de
onderhandelingen met La Fayette in de maand Juni naar Brussel kwam, heeft dit
duidelijk vastgesteld, en de schranderste democraten voorzien dit sedert lang.
Ontnuchterd en vol walg, zouden dezen bereid zijn den keizer te erkennen, mits
belofte het land een vrijzinnige grondwet te zullen schenken, welke de aristocratische
dwingelandij der Staten voor immer onmogelijk zou maken. Einde April, tracht
Walckiers de landvoogden tot dit ontwerp te overhalen. Vervolgens treden graaf van
La Marck en de Arenberg's tot hetzelve toe. In den loop van Juli stellen zij zich te
Parijs in betrekking met den Oostenrijkschen ambassadeur, graaf van
Mercy-Argenteau, en, in gemeen overleg met dezen, trachten zij Vonck en zijn
Rijselsche vrienden aan te zetten, zich tot Leopold II te wenden(2).
Doch deze kan hun hulp missen. Zijn moeilijke onderhandelingen met Pruisen
loopen den 27n Juli eindelijk uit op het verdrag van Reichenbach. Frederik-Willem,
die de Belgen niet meer noodig heeft, laat hen in den steek. Het keizerlijk gezag zal
in de Nederlanden hersteld worden op de enkele, in de verdragen van Utrecht en van
Rastadt neergeschreven voorwaarde, derzelver privileges en grondwetten te eerbie-

(1) Gachard: Documents, blz. 159, 163, 168.
(2) Schlitter: Briefe der Erzherzögin Marie-Christine, blz. 39, 298.
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digen. Dadelijk vertrekt uit Weenen het bevel, de regimenten naar Luxemburg te
richten. ‘Waarde broeder, ik herleef bij 't vernemen van die goede tijding, schrijft
Maria-Christina; eindelijk is het zoo zeer verbeide leger in aantocht en de terugkeer
der Nederlanden tot uw huis degelijk verzekerd’(1).

(1) Ibid., blz. 79. Omtrent de bekeering van graaf van La Marck, zie M. de Pradt: De la Belgique
1789 jusqu'en 1794, blz. 63 en volg. (Parijs, 1820).
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Hoofdstuk III
De Luiksche omwenteling(1)
De Fransche Revolutie en de Pruisische politiek hadden op de Luiksche Omwenteling
dezelfde uitwerkselen als op de Brabantsche Omwenteling. Deze breekt uit bij de
mare van de inneming der Bastille en duurt voort met de hulp van het kabinet van
Berlijn. Doch, niettegenstaande haar uiterlijke gelijkenis, verloopen de gebeurtenissen
van Luik en van Brussel op gansch verschillende wijze. Hier, zou de door het
despotisme verwekte opstand slechts een restauratie van het Oude Stelsel
medebrengen, zoowel in staatkundig als in godsdienstig opzicht; daar, integendeel,
blijft het oproer, van het begin tot het einde, aan dezelfde grondbeginselen en aan
dezelfde leiders getrouw: de rechten van den mensch en de democraten. Ten gevolge
van de groote Parijsche schudding ontstaan, volgt de Luiksche Revolutie al de stadiën
derzelve, als een van een planeet losgerukte en in dezer beweging meegesleepte
satelliet. Dezelfde schok, die

(1) Over de Luiksche Omwenteling bestaan twee werken van rond hetzelfde tijdstip; zij zijn van
ongelijke waarde, doch beide zijn ruim voorzien van aan de bronnen geputte inlichtingen.
Het eerste en ook het belangrijkste, is dat van Ad. Borgnet: Histoire de la Révolution liégeoise
(Luik, 1865, 2 boekd.). Schrijver heeft daarin, doch in een verward verhaal, een buitengewone
hoeveelheid onuitgegeven bescheiden verwerkt. Zijn standpunt, dat hij den lezer openhartig
bekent, is dat der gematigde democraten. Doch zoo hij partij voor hen trekt, levert hij overal
de middelen om zijn oordeel na te gaan. Voor J. Daris, die aan de Omwenteling het 11e
boekdeel van zijn Histoire du diocèse et de la principauté de Liége de 1724-1852 (Luik,
1872) wijdde, daarentegen, zijn de Luiksche revolutionnairen de Kerk vijandige ‘deïsten’,
en verklaart heel hun houding zich door hun anti-clericalisme. De onstuimige wijze, waarop
hij tegen hen uitvaart, doet aan de toenmalige pamfletten denken. Doch hij leverde velerlei
bescheiden, vooral van kerkelijken oorsprong, die de door Borgnet geleverde documenteering
aanvullen.
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Belgen en Luikenaars deed opstaan, deed de eersten terugdeinzen, terwijl hij de
anderen voorwaarts stiet.
Waaraan is dat verschil toe te schrijven? Hetzelve door rassenverschil verklaren,
gaat niet op. Rasseninstinct heeft in geschiedkunde juist dezelfde waarde als de vis
dormitiva, waarmede de geneesheer uit Molière den slaap uitlegt. Hoe zou, overigens,
het Vlaamsch conservatisme tegenover het Waalsch liberalisme kunnen gesteld
worden, als men ziet dat, tijdens de Brabantsche Revolutie, de Walen van Henegouw
en van het Naamsche veel verder van de Luiksche strekkingen afstaan dan de
Vlamingen uit Vlaanderen, die het Vonckisme het grootste deel zijner aanhangers
leverden? De oplossing van het vraagstuk dient gezocht in de staatkundige gesteldheid
en in de maatschappelijke verhoudingen der bevolkingen, en zij wordt dan ook zeer
eenvoudig.
In de eerste plaats, dient opgemerkt, dat de godsdienstquaestie, welke zich, op het
einde der XVIIIe eeuw, met zoo veel hevigheid in de Nederlanden voordoet, in het
land van Luik niet bestaat. Hier worden de godsvrucht des volks noch de belangen
der Kerk door den Staat ontrust. Het volk wordt niet in zijn geloof bedreigd en de
geestelijkheid heeft geenerlei reden om tegen de regeering op te staan. Overigens
wordt het kapittel, om zijn rijkdom, om zijn voorrechten, om het monopolie dat het
bezit, in de Staten alleen de geestelijkheid te vertegenwoordigen, door de openbare
meening niet gezien; op het oogenblik des gevaars, zou het dezelve moeilijk kunnen
opruien. De Kerk heeft dus te Luik noch de gelegenheid noch de middelen, om een
beweging te leiden, die buiten haar toedoen ontstond. Derhalve zal zij hier ‘philosofen’
en democraten laten begaan, terwijl zij zich, in de Nederlanden, van den beginne af
tegen dezelven verzette; toen zij, om hun vorderingen verschrikt, dezen wil stuiten,
zijn zij reeds buiten haar bereik. Kon zij dan nog maar rekenen op den adel! Doch
de ridderstand is haar vijandig uit hoofde van strijdigheid van belangen en om het
gezag, dat zij uitoefent; bovendien telt hij te Luik slechts weinige gezinnen, die dan
nog slechts een middelmatig vermogen bezitten. Hij heeft geenerlei invloed op het
volk. Tegenover den Derden Stand, met welken hij zich even tegen het kapittel
vereenigt,
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voelt hij zich weldra zoo machteloos, dat hij, zonder veel tegenstribbelen, voor hem
de plaats zal ruimen.
En die Derde Stand zelf biedt, door zijn eigen samenstelling en dienvolgens door
zijn strekkingen, de schrilste tegenstelling met dien van Brabant. Sedert het reglement
van 1684 de ambachten als politieke colleges afschafte, worden zijn leden nog slechts
aangeworven in die gegoede en geletterde burgerij, waar de nieuwe denkbeelden zoo
gemakkelijk ingang vinden. Terwijl de vorst het economisch particularisme en de
ambachtsprivileges smachtte, welke in de Brusselsche ‘natiën’ zoo levendig blijven
en de populariteit van van der Noot verklaren, hielp hij zelf mede, den Derden Stand
onder den invloed te brengen van de vrijzinnige grondbeginselen, welke in de
Brabantsche Vonckisten zulke machtelooze vertolkers vonden. In de beide Belgische
omwentelingen, staan eigenlijk dezelfde partijen tegenover elkander, doch in
omgekeerde verhouding, wat de getalsterkte betreft. Al de omstandigheden, welke
eenerzijds tot de zegepraal, der behoudsgezinden medewerken, keeren zich anderzijds
ten voordeele der democraten. De Luiksche Derde Stand bestaat geenszins uit
behoudzuchtige en bevoorrechte ambachtslieden of uit groote grondeigenaars, die
door denkbeelden en belangen aan het gevestigd stelsel gehecht zijn; hij bevat tal
van mannen, die, om den wille van hun belangen en denkbeelden, een vervorming
der maatschappij genegen zijn. Men vergete niet, dat door het vooral industrieel
karakter van het prinsdom, de burgerij versterkt werd door tal van opkomelingen en
parvenu's, die even wars van privileges en van oude maatschappelijke overleveringen,
even verlangend naar vooruitgang en gelijkheid als de advocaten en letterkundigen
van l'Emulation, onder het eerevoorzitterschap van Velbruck, de Parijsche ‘Philosofen’
toejuichen en die, evenals dezen, dweepten met de hervorming van het menschdom
en mét de verdwijning van vooroordeelen en ‘fanatisme’, vóór het licht der rede. De
tegenstelling tusschen de Brabantsche Omwenteling en de Luiksche Omwenteling
komt overeen met de tegenstelling zelve tusschen de beide maatschappijen, welke
zij beroerden. Ja, zelfs het verschil harer economische samenstelling is er merkbaar.
Het overwicht van het groote grondbezit, in de Nederlanden, heeft de behoudsgezinden
daar evenzeer begun-
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stigd, als de nijverheid in het land van Luik de nieuwigheidsmannen bevorderde.

I
Velbruck was den 30n April 1784 overleden, te midden van de diepste rust. Nergens
was het minste spoor te zien, dat het land zich eenigszins over de verkiezing van zijn
opvolger bekommerde(1). Toch verwekte zij naijver tusschen Frankrijk en Oostenrijk.
Op het oogenblik, dat Josef II de ruiling der Nederlanden en de heropening der
Schelde voorbereidde, ware hem niets aangenamer geweest, dan staat te mogen
maken op den bisschop van Luik. De aanstelling van zijn broeder, aartshertog
Maximiliaan, tot coadjutor van Keulen, in 1780, verzekerde hem reeds zijn invloed
aan den Rijn en noopte hem er toe, dien ook uit te breiden, in de Maasvallei.
Overigens, van dit alles afgezien, waren de economische beschouwingen voldoende
om zijn aandacht te wekken. ‘De Luikenaars, zegt Belgiojoso, zouden onzen
doorvoerhandel kunnen afsnijden en ons veel meer kwaad berokkenen dan al onze
andere naburen’, en hij verklaart, dat de aanstelling van den nieuwen bisschop ‘onze
bijzonderste belangen raakt.’ Te Versailles dacht men er juist eender over. De
regeering van Lodewijk XVI, ontrust over de ontwerpen des keizers, mocht de
gelegenheid niet laten ontsnappen om hem te dwarsboomen en hem te beletten, voet
in het bisdom te krijgen. Twee candidaten stonden tegenover elkander, beiden
vreemdelingen: de prins van Salm-Salm, bisschop van Doornijk, en de prins van
Rohan-Guémenée, aartsbisschop van Kamerijk, die reeds in 1772 naar het prinsdom
gedongen had. Oostenrijk ondersteunde den eerste. Frankrijk liet weldra den tweede
in den steek. Vergennes was er niet onkundig van, dat het kapittel een der kanunniken,
graaf Constantijn-Frans van Hoensbroech, wenschte te benoemen, en, om met hem
goed te staan, verleende het hem zijn bescherming. De kanunniken, welke ‘niet
ongevoelig waren voor een presentje’, werden

(1) Omtrent deze, zie F. Magnette: Les dessous d'une élection épiscopale sous l'Ancien Régime.
Bullet. de l'Acad. roy. de Belgique, 3e reeks, deel XXXI [1896], blz. 163 en volg.
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rijkelijk aangezocht; een hunner, de baron van Sluse, ontving voor zijn deel een
pensioen van 10.000 livres. Dat zijn klinkende argumenten. Den 21n Juli werd
Hoensbroech met algemeene stemmen gekozen. Voorzichtigheidshalve liet zijn
Allerchristelijkste Majesteit hem de verbintenis onderteekenen, geen coadjutor te
zullen aanstellen zonder zich niet hem te verstaan, ‘om het aandeel te erkennen, dat
hij in zijn verkiezing heeft gehad’.
Hoensbroech werd zonder het minste ongenoegen onthaald. Wel is waar, hadden
de ‘philosofen’ in hem geen tweeden Velbruck, doch zij vonden in hem niets dat hun
kon mishagen. Zoo hij voor het ‘licht’ de voorliefde van zijn voorganger niet toonde,
toch was hij geenszins de dweepzieke femelaar, voor welken men hem later wilde
doen doorgaan. Hij had te Heidelberg gestudeerd, en zijn godsdienstige strekkingen
waren, als die der toenmalige Duitsche prelaten, zeer ver van het ultramontanisme
verwijderd. Hij kwam niet op tegen de edicten van Josef II en liet ze toepassen in de
Oostenrijksche grondgebieden van de diocese. Trautmansdorff loofde hem, omdat
hij het onderwijs in de godgeleerdheid niet beschouwde als een uitsluitend
bisschoppelijk prerogatief. In 1788 verbood hij het drukken, te Luik, van
schotschriften tegen den keizer(1). Voor het overige, had hij een middelmatig, tamelijk
zwak karakter, en stond hij onder den invloed zijner raadslieden. Hij liet de zaken
haar gang gaan, zonder iets te veranderen. Hij zwoer dezelfde capitulatie als Velbruck,
regeerde op dezelfde wijze, stelde eveneens belang in den vooruitgang van letteren
en wetenschappen. Hij schijnt het voornemen te hebben gekoesterd, een Hoogeschool
in zijn hoofdstad op te richten; hij bleef beschermer van l'Emulation en bevorderde
de kostelooze scholen.
Evenmin als het karakter en de houding van den bisschop, liet de toestand van het
land een omwenteling te gemoet zien. Alles ging zijn gewonen gang. De nijverheid
had niet te lijden onder de crisis, welke de Nederlanden bedreigde; geenerlei politiek
conflict was te duchten, geenerlei buitengewone maatregel te treffen; als voorheen,
was de financieele toestand be-

(1) Zie Verhaegen: Le cardinal de Franckenberg, blz. 204; Cf. Daris: op. cit., blz. 427, 430.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

511
vredigend; kortom, nergens de minste reden tot misnoegdheid. De regeering ploeterde
niet, als in Frankrijk, in een aanhoudende geldverlegenheid; het volk was niet, als in
de Nederlanden, tegen de regeering verbitterd.
En toch, pas is Hoensbroech op den troon gestegen, of de vroeger zoo voldane
openbare meening wordt vitziek, schamper, bijtend. Zij gaat met achterdocht al de
daden van den vorst na, beschuldigt hem van samen te zweren tegen de vrijheid des
volks, van de grondwet te schenden en pruttelt gedurig over dwingelandij. De jonge
‘philosofen’ die, met Bassenge, onder Velbruck het verlicht despotisme van Josef II
goedkeurden, spreken, nog slechts over de rechten van den mensch. De Luiksche
grondwet, die hun een paar jaren te voren voorkwam als het volmaakt evenwicht
tusschen de rechten van den vorst en de rechten van het volk, wordt nu eensklaps
niets meer dan een ‘maatschappelijk verdrag’, waarbij heel de wetgevende macht
aan het volk voorbehouden wordt, terwijl de vorst slechts een eenvoudig
uitvoeringsagent wordt. Het souverein gezag, dat zij vroeger voorstonden, omdat het
onverdraagzaamheid en bijgeloof bestreed, is nu hun vijand geworden, omdat het de
macht is. In den beginne schijnen zij van Rousseau's theorieën, die zij vooral kennen
door de declamatiën van Raynal, slechts het anti-clericalisme gelust te hebben. Later
blijkt, dat zij zich dezelven volledig aangepast hebben. Zij waren ‘anti-monniken’
en nu zijn zij in eens democraten en ‘hernieuwers’ geworden. Evenals hun meesters,
verkondigen zij, dat de regeering geen andere rechten heeft dan die, welke zij van 's
lands souvereiniteit houdt, dat haar kunstmatige wetten de natuurwetten verkrachten,
dat, om het geluk en de rechtvaardigheid te bereiken, heel de maatschappij het juk
der ‘dwingelandij’ moet afschudden, en dat zij, wanneer priesters en vorsten zullen
uitgeroeid zijn, de oorspronkelijke gelijkheid zal genieten, in onschuld en vrede,
onder den blik van het Opperwezen(1).

(1) Tot waardeering hunner strekkingen, zal het volstaan het Journal patriotique (Luik, 2 boekd.,
1789) te doorbladeren, of het Adresse à S.M. l'empereur [Leopold] au nom des Liégeois,
opgesteld door M. Bassenge (Sedan, 1791), te lezen. Zie nog V.-J. Levoz: Recherches sur
la constitution du pays de Liége (Luik, 1788). Het standpunt der behoudsgezinden wordt,
under meer, verdedigd door J.-J. Piret: De la souveraineté du prince-évêque de Liége et du
pouvoir de ses Etats (Luik, 1787).
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Natuurlijk komen mode en naäperij voor een groot deel in dien bombast. De Luiksche
‘philosofen’ zeggen de leerstellingen na, die van Parijs komen, en slikken die des te
gemakkelijker, daar de drukpersen dezelven in ruime mate verspreiden. Doch de
beroering, welke de hervormingen van Josef II in de Nederlanden verwekken, laat
hen niet werkeloos. Zij laten zich medesleepen in den veldtocht, die zich aan hun
grenzen tegen het gevestigd gezag ontketent. Zij zoeken slechts een gelegenheid om
ook deel te nemen aan den heiligen strijd en hun medeburgers te ‘hernieuwen’. De
zaak van de spelen te Spa levert hun die juist van pas.
Sedert het begin der XVIIIe eeuw was Spa, bij uitnemendheid, de badstad van
Europa geworden. Zijn bronnen trokken niet alleen de zieken bij. De elegante wereld
en, na dezelve, de avonturiers, de nietsdoeners, de door studie of zaken uitgeputte
werkers, kwamen daar in de zuivere en verkwikkende lucht, die uit het Hooge Veen
waait, verstrooiing, vermaak, minnarijen of rust zoeken. Dat Ardeensch vlekje, dat
eenige jaren te voren nog een uitsluitend landelijk uitzicht had, begon zich eensklaps
op te knappen. Een Engelsche club richtte er paardenwedrennen in. Hotels werden
gebouwd, wier namen nu gasten uit alle oorden aanlokten: Hôtel d'Angleterre, de
France, de Prusse, de l'Aigle noir enz. De het publiek toegankelijk gestelde
Kapucienentum werd nu de ‘Promenade de sept heures’. Renoz bouwde den Vauxhall
in 1774. Reeds in 1768 liet de groote baan, die uitloopt op het prachtig geboomte
van de ‘promenade de Marteau’, de reizigers toe, in de stad te komen, zonder de
lastig begaanbare bergwegen te moeten benuttigen. Het spreekt van zelf, dat een
speelzaal onontbeerlijk was in een lustoord, waar zooveel rijke of schijnrijke lieden
verbleven. In 1763 was er een ingericht geworden in de Redoute en een andere, in
1774, in de lokalen van den Vauxhall. Beide hadden, in deugdelijken vorm, een
vergunning van den prins bekomen en werden door een en zelfde maatschappij
beheerd. Haar win-
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sten, die van jaar tot jaar aanzienlijker werden, verwekten natuurlijk mededinging.
In 1785 stichtte een genaamde Levoz, met een groep vreemdelingen als stille
vennooten, een nieuwe speelclub. De vergunninghoudende maatschappij teekende
protest aan; daar de Private Raad van den bisschop dezelve in het gelijk stelde, ging
Levoz in hooger beroep bij het Kamergerecht te Wetzlar. Vervolgens, zonder het
vonnis af te wachten en niettegenstaande een brief van den prins, waarbij het verboden
was te spelen, elders dan in de twee gepatenteerde huizen, stelde hij zijn club open.
De procureur-generaal Fréron ontving het bevel een einde te stellen aan een
weerspannigheid, die al de houders van speelholen zou verstouten. Een hunner, een
genaamde Bovy, in zijn woning aangehouden en tot boete veroordeeld, daagde den
procureur vóór de rechtbank der XXII, uit hoofde van onwettige geweldpleging(1).
Op zijn beurt, vroeg Fréron te Wetzlar een arrest, waarbij het de XXII verboden
werd, de klacht te ontvangen.
Eenige dagen later liet hij, krachtens een nieuw edict van den bisschop, de club
van Levoz door zijn soldaten bezetten. Doch daar de XXII, trots het Kamergerecht,
besloten hadden uitspraak te doen, werden zij vóór hetzelve gedagvaard (24
November). In stede van te gehoorzamen, brachten zij de zaak vóór de Staten. Het
was klaar, dat, zoo het voldoende was te Wetzlar in beroep te gaan om hun rechtspraak
stop te doen zetten, het met dezelve gedaan was en derhalve ook met den waarborg,
welke de Luiksche grondwet sedert eeuwen aan de inwoners tegen de ambtenaars
des vorsten schonk. Eenparig laakten de Staten de houding van den procureurgeneraal. De kanunniken, die gelukkig waren een gelegenheid te vinden om zich als
de beschermers van de rechten der natie aan te stellen, verstoutten zich zelfs de
bewoordingen te vitten, waarvan de bisschop zich in zijn laatste edict had bediend,
ja hem te herinneren aan de bepaling van den vrede van Fexhe, welke het kapittel
toeliet zich in gemeen overleg tegen den prins te verzetten, zoo hij in strijd met
denzelven handelde. Hoensbroech gaf toe; het

(1) Omtrent de bevoegdheid van die rechtbank, zie Geschiedenis van België, deel II, blz. 142.
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ongelegen edict werd ingetrokken. Doch de zaak welke, in andere tijden, met die
capitulatie ware geëindigd, zou nu eerst beginnen.
Levoz en zijn raadslieden hadden zich verhaast, dezelve openbaar te maken. Het
beroep van den herbergier Bovy bij de XXII was gedrukt geworden. Daar Fréron bij
het volk niet gezien was, hoefde niet veel moeite om medelijden te doen inboezemen
voor dat slachtoffer van privileges en van ‘dwingelandij’. Men was in eer en deugd
verontwaardigd over het monopolie, door den prins - een kerkvorst! - verleend aan
houders van speelhuizen. Was het overigens niet klaar, dat de bisschop de grondwet
schandelijk overtreden had, door edicten uit te vaardigen zonder de toestemming van
de Staten? Een edict was immers een wet, en de wetgevende macht behoorde de
natie, krachtens den vrede van Fexhe en boven alles krachtens het natuurrecht.
Vergeefs trachtte de advocaat Piret de souvereiniteit en de politiemacht des vorsten
te rechtvaardigen. Zijn rechtsgeleerde argumenten konden niet opwegen tegen den
gloed en de woordenpraal van Bassenge, welke dezelven, in naam van de rechten
van den mensch, in zijn ‘Lettres à l'abbé de P.’ duchtig toetakelde. In een even slecht
opgesteld als doordacht schrift ‘Le cri général du peuple liégeois’, hitste de schilder
Defrance de hartstochten des volks op, en sprak hij over ‘menschen, die tot het
nageslacht zullen overgaan, met den vloek van de natie’.
Hoensbroech ging even ruw als onbehendig te werk. Hij onderteekende de afzetting
van den burgemeester van Luik, Hyacintius Fabry, een gekend voorstander van de
nieuwe denkbeelden. De dagbladschrijver Lebrun kreeg bevel, de stad te verlaten.
Een zwakzinnige, de abt Jehin, welke afdrukken van Le Cri général rondgedeeld
had, werd in beschuldiging gesteld en aangehouden in het hertogdom Limburg, waar
hij zich verscholen had. Die gewelddaden wakkerden de oppositie aan. De zestien
‘kamers’ van de ‘cité’ verhaastten zich te manifesteeren ten voordeele van Fabry,
dien zij tot hun ‘rentenier’ aanstelden. Van uit Herve voerde Lebrun, in het Journal
général de l'Europe, een verwoeden veldtocht tegen den bisschop. Jehin werd in
vrijheid gesteld op aanzoek van de Brusselsche regeering, en de procu-
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reur-generaal, die hem op Oostenrijksch grondgebied had laten aanhouden, werd
afgezet.
Levoz had al dat rumoer ten nutte gemaakt om zijn club te Spa te heropenen. Een
nieuwe poging om ze te sluiten liep uit op een nieuwe dagvaarding van den ambtenaar
des vorsten vóór de XXII. Hij werd tot boete veroordeeld wegens schennis van
woonstede (5 December 1786). Dat vonnis bewees klaarblijkelijk, dat de XXII het
bisschoppelijk edict krachtens hetwelk hij opgetreden was, als nietig beschouwden.
De rechterlijke macht stelde dus de oppositie in het gelijk, omtrent de quaestie der
souvereiniteit. Het grondwettelijk conflict verergerde. Hoensbroech had beroep te
Wetzlar kunnen indienen. Doch, hetzij uit voorzichtigheid, hetzij uit vrees de
ontevredenheid te vermeerderen, hetzij uit wantrouwen voor dien uitweg, die hem
reeds zoo slecht gelukt was, nam hij de Staten tot rechters. Hierdoor erkende hij
dezelven als de tolken van de grondwet des lands en liet hij hun toe, de grenzen zijner
macht af te bakenen. Minder despotisch kon hij niet wezen! Door de Staten te rade
te gaan, deed hij juist te Luik wat Josef II, tot de verontwaardiging der Belgen, te
Brussel niet wilde doen.
De bisschop moest zich overigens aan een gunstig antwoord verwachten. Het
reglement van 1684, dat sedert zijn ontstaan steeds geëerbiedigd werd, kende hem
uitdrukkelijk het recht toe, edicten uit te vaardigen. Volgens de gevestigde gewoonte,
was de toestemming der Staten slechts vereischt voor wetgevende maatregelen, die
openbare uitgaven medebrachten. Bovendien bepaalde geenerlei tekst, wat diende
verstaan door ‘edict’ en door ‘wet’. Doch wat de teksten niet zegden, dat zegden de
nieuwe leerstellingen. Hoensbroech zou zulks ondervinden. De Staten waren
eensgezind om te bevestigen, dat de XXII slechts krachtens wetten konden vonnissen,
zonder de bevoegdheid te hebben om over die wetten zelven te pordeelen. Het kapittel
en de Derde Stand gingen niet verder. De adel was stoutmoediger. Hij voegde er bij,
dat, om een wet te kunnen toepassen, men diende te weten of zij bestond; dat een
wet slechts bestaat zoo zij, overeenkomstig de grondwet, door den prins met de
eenparige toestemming van zijn drie Standen uitgevaardigd is en dat de edicten op
de
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spelen door den vorst alleen uitgevaardigd waren en derhalve geen wetten waren.
Die ‘patriottische’ verklaring van den adel werd met geestdrift door de
nieuwigheidsgezinden onthaald. Meer hoefde niet, om dadelijk het reglement van
1684 onwettig, ongrondwettig en despotisch te verklaren. Het was een persoonlijk
werk van Maximiliaan van Beieren geweest, dat de Staten niet was voorgelegd
geworden, en dat zij niet hadden goedgekeurd. Het was dus slechts het gevolg van
een gewelddaad, van een monsterachtigen tirannenaanslag. Zag men daarin, overigens,
het huichelachtig inzicht niet, de vertegenwoordiging des volks ten voordeele van
het gezag te schaden? Beperkte het, in elke stad, het kiesrecht niet tot een minderheid
van burgers, en liet het de aanwijzing van een der beide burgemeesters niet aan den
bisschop over? Nu, daar de burgemeesters de afgevaardigden der steden in de Staten
zijn, zoo beschikte de bisschop naar believen over de helft der vertegenwoordigers
van den Derden Stand. Hij schond, derhalve, de nationale souvereiniteit, wier ‘dienaar’
hij slechts moest zijn. De gedweeheid, waarmede de Derde Stand pas het welbehagen
van den vorst goedgekeurd had, bewees overigens dat hij onwaardig was en dat een
hervorming zich opdrong, welke hem zou inrichten tot wat hij wezen moest, namelijk
het orgaan van den wil des volks. Zulke hervorming zou overigens slechts een
terugkeer tot de nationale traditie wezen. Toen de vrede van Fexhe den vorst aan de
‘instemming van het land’ onderwierp, stelde hij dit laatste tot wezenlijken vorst
aan(1). Het natuurlijk recht en het geschiedkundig recht waren dus eensgezind om de
hatelijke overweldiging van 1684 te veroordeelen. Het was hoog tijd om terug te
keeren tot rede en wettelijkheid.
Edoch, Bassenge, Fabry en hun aanhangers beriepen zich slechts op den vrede
van Fexhe, zooals de Vonckisten zich op de Blijde Inkomst beriepen. Hij was voor
hen slechts een middel, dat de bisschop niet kon wraken, vermits hij hem bezworen
had. Alles hing van de tekstverklaring af. Zoo Luik een van der Noot had gehad, zoo
het gildewezen en de privi-

(1) Zie de uitlegging van den tekst volgens de toenmalige denkbeelden in: Adresse à S.M.
l'empereur, blz. 59.
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leges der ambachten er waren bewaard gebleven als te Brussel, dan ware zonder
twijfel een terugkeer tot het verleden gevergd geworden. Doch het reglement van
1684 had al de ouderwetsche bestanddeelen van de stedelijke zelfstandigheid
weggevaagd; zoo het reglement verdween, kon het dus slechts plaats maken voor
een inrichting, die met de wenschen van de democraten strookte. En dat was des te
onvermijdelijker, daar het nijverheidsproletariaat, te Luik als te Verviers, woelig
begon te worden en, lijdensmoe, het oor begon te leenen aan de apostels van de
souvereiniteit van het volk en van de vrijheid van den burger.
De hevigheid der oppositie vermeerderde nog onder den aandrang der
buitenlandsche gebeurtenissen. De bijeenroeping van de notabelen in Frankrijk, het
oproer der Hollandsche patriotten, het verzet der Belgen tegen de staatkundige edicten
van Josef II wezen haar de te volgen richting aan en versterkten haar zelfvertrouwen.
Den 28n April 1787 werd een patriottische Maatschappij gesticht ‘tot het helpen van
verdrukte weduwen, weezen en zwakken’. Mirabeau werd, op zijn terugkomst uit
Berlijn, te Luik met geestdrift ontvangen. Bij het aanhooren van de verhalen van
kolonel Ransonnet, die zijn aanzien als oudofficier van Washington ter beschikking
zijner landgenooten kwam stellen, werd de Amerikaansche vrijheid luide toegejuicht.
Een democratisch blad, le Furet politique et littéraire, later l'Avant-Coureur, zag het
licht te Herve.
De trilling, die de hoofdstad vervoerde, zette zich weldra over naar de goede steden.
Verscheidene derzelven keurden de houding harer burgemeesters in de Staten af.
Twee burgerklieken van Verviers, die sedert lang elkander het regentschap betwistten,
werden nu in politieke partijen herschapen en haar getwist verwekte beroering onder
de fabrieksarbeiders. Te Spa rekende de houder van de club van Levoz, een genaamde
Redouté, op de hulp der Luiksche politici en, wellicht door eenigen hunner
aangemoedigd, maakte hij aanstalten om elke nieuwe gerechtelijke tusschenkomst
gewapenderhand af te slaan. De politie wist, dat hem heimelijk wapens gezonden
werden en dat hij goedgunstige verdedigers wierf.
Het spreekt van zelf, dat de bisschop zulks niet kon dulden.
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Doch hij bevond zich in een moeilijken toestand. De tegenstrijdige antwoorden der
Staten hadden zijn verwachting teleurgesteld. Door de volksgunst aangemoedigd,
was de adel besloten hem het hoofd te bieden; hij stelde op onwettige wijze een
‘junta’ samen, die belast was op het behoud der grondwet te waken. De Derde Stand,
ontrust over de verontwaardiging welke zijn houding verwekt had, zou zich zeker
niet verder compromitteeren. In het kapittel zelf was een minderheid de oppositie
genegen. Zoo de vorst handelend optrad, dan legde hij zijn persoonlijke
verantwoordelijkheid in de waagschaal en trok hij den haat der democraten op zich.
Nu, in Godsnaam! Den 14n Mei beval een nieuw edict de sluiting van de club van
Levoz. Enkele dagen later was deze militair bezet. Er werd geen weerstand geboden,
hoewel er, zooals vermoed werd, geweren en munitie voorhanden waren. Dat was
voldoende om een inzicht van samenzwering allerminstens waarschijnlijk te maken,
en dadelijk werd een onderzoek geopend, wat de eenen verbaasde, de anderen
vergramde. Den 1n Augustus beval een decreet de aanhouding van twaalf personen,
waaronder eenige leiders der beweging. De regeering zegevierde. Bassenge en
verscheidene zijner vrienden vluchtten naar het buitenland. De procureur-generaal
Fréron werd in zijn bediening hersteld, en voortaan mocht elke democraat zich als
verdacht beschouwen. Doch geweld zou het gezag te Luik niet beter dienen dar te
Brussel. Om rust opstraat te verzekeren, moet zij heerschen in de gemoederen, en
hoewel de houding van den prins de oppositie onthutste, toch zou zij dezelve nog
verwoeder, nog heviger maken. Men was verontwaardigd, dat, in een land waar
sedert eeuwen de persoonlijke vrijheid met een heiligen eerbied omringd werd en
waar elk burger er zich op beroemde ‘koning in zijn huis’ te zijn, de schepenen tal
van beschuldigden, tegen welke voor het meerendeel geenerlei ernstig bezwaar
bestond, hardnekkig met gevangenzitting bleven bedreigen. Vergeefs beval het
gerecht van Wetzlar zelf, tot hetwelk de betichten zich hadden gewend, dezelven
onder borgtocht in vrijheid te stellen (1 Februari 1788). Nu riepen de schepenen de
grondwet deslands tegen het Kamergerecht in.
Een zoo gespannen toestand moest tot een uitbarsting lei-
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den. Van uit zijn wijkplaats in Holland, trachtte Ransonnet zijn vrienden over te
halen tot het beproeven van een verrassing. Zoo men hem liet begaan, maakte hij
zich sterk om, met eenige onverschrokken mannen, den prins uit het kasteel van
Seraing te ontvoeren. Al die grootspraak was niet zeer gevaarlijk. Doch waarom zou
men, in den nood waarin men verkeerde, de goede diensten van Pruisen niet inroepen?
Sedert de maand Mei 1787 had dezes agent bij den Kreits van Westfalen, Christian
von Dohm, zich, van uit zijn verblijfplaats te Aken, in betrekking gesteld met
Jan-Jacob Fabry, oudburgemeester van Luik, die de geleerdste, de ervarenste, de
schranderste van de kopstukken van die democratische groep was, waarvan Bassenge,
zijnerzijds, de woeligste ijveraar was. Door bemiddeling van von Dohm, was Fabry
door Hertzberg ontvangen geworden. Hij had zeer goed het staatkundig belang
ingezien, dat Pruisen aanzette om zich, tegenover Oostenrijk, met de Nederlanden
te bemoeien en daar de ontevredenen te ondersteunen. Zonder zich, als van der Noot,
te misleiden omtrent de genegenheid, welke Pruisen hun toedroeg, zag hij geen ander
middel om het land te ‘hernieuwen’, dan vreemde hulp ten nutte te maken. Het
Kamergerecht te Wetzlar zou, volgens aloude traditie, steeds de partij van den prins
kiezen. Waarom dus zouden dezes tegenstrevers langer met hem redetwisten vóór
die vormelijke en verwaande vierschaar, in stede van de machtige en krachtige hand
van Zijn Pruisische Majesteit te grijpen? De eerste onderhandelingen leidden
gereedelijk tot een verstandhouding. Pruisen, dat nooit een resident te Luik had gehad,
benoemde in Februari 1788 baron. Senfft von Pilsach tot gevolmachtigde, zoogezegd
bij den bisschop, doch in werkelijkheid bij de democraten.
Voortaan zien dezen den toestand met vertrouwen in. Zij voelen zich ondersteund
en kunnen onbevreesd hun plannen beramen. De koortsachtige beroering, waarin zij
in den beginne geleefd hadden, maakt nu plaats voor een geregelder, heimelijker en
dan ook doelmatiger werking. Van dat oogenblik af, neemt Fabry's redeneering, bij
de leiding, de plaats in van Bassenge's geschreeuw. Het volk wordt niet meer enkel
aangestookt met constitutioneele grondbeginselen; ook hervor-

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

520
mingen worden hetzelve voorgehouden. Het financiewezen van het prinsdom berust
alleen op onrechtstreeksche belastingen, die vooral op de arme standen drukken. Het
ware voldoende, die te vervangen door een eenige territoriale belasting, in verhouding
tot de opbrengst van de onroerende goederen; niet alleen zouden de overvloediger
geworden openbare gelden toelaten tal van openbare werken te ondernemen, doch
de bevoorrechten zouden bijdragen tot de behoeften van den Staat, nadat zij zoolang
de voordeden daarvan genoten hebben; heel de natie ware ontlast. Zoo de veldtocht,
ten voordeele van dat ontwerp door Fabry gevoerd, hem de genegenheid van de
groote grondbezitters deed derven en den vaderlandlievenden ijver van den adel
verkoelde, verzekerde hij hem daarentegen den steun van de industrieelen, van de
kleine burgerij en vooral van het werkersproletariaat. De hoop van een menschelijker
bestaan deed die van hongerloonen levende ongelukkigen dadelijk het werkdadige
inzien van die rechten van den mensch, wier geheimzinnige deugden hun sedert
eenigen tijd op alle tonen bezongen werden. Na zoovele redevoeringen, zagen zij
eindelijk een verbetering van hun lot te gemoet. En zij wachtten met des te grooter
ongeduld, daar misgewas dat jaar het brood deed opslaan en hun ellende nog
vergrootte. Uit Frankrijk kwamen bovendien verwarde geruchten over
volkszegepralen, over terechtstellingen van graanopkoopers, over vrijgeworden
boeren die de kasteelen verbrandden en de landerijen der edelen onder elkander
verdeelden. Vervolgens was 't plotselings de mare van de inneming der Bastille,
welke de gemoederen in vervoering bracht.
Sedert verscheidene weken, hadden de bisschop en zijn raadslieden den storm
voelen naderen en de dagen laten voorbijgaan, zonder iets te beproeven. De
Omwenteling zegevierde reeds vóór dat zij uitbrak, door de zedelijke ontreddering
van het gezag en door dezes bewustzijn, dat het nog enkel bestond dank zij een door
de meening veroordeeld en uitsluitend door de politie verdedigd stelsel. Drie maanden
te voren, had Hoensbroech een vraag van den adel, om de Staten bijeen te roepen,
afgewezen. In de hoop, het gevaar af te weren, ging hij zelf, den 13n Augustus, den
weg der hervormingen op. Hij stelde het kapittel voor, van zijn geldelijke voorrechten
af te
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zien en gaf tevens zijn inzicht te kennen, de Staten te laten vergaderen, ‘ten einde
naar de doeltreffendste middelen uit te zien om het armste en talrijkste gedeelte
mijner trouwe onderdanen ter hulp te komen’(1).
Het was te laat. Alsof zij het sein uit Parijs afgewacht hadden, waren advocaten
en vrijzinnige industrieelen reeds tot dat arme volk genaderd, niet om het een aalmoes
te brengen, doch om het te vermanen, dat het zijn rechten moest eischen. De
levensduurte werkte maar al te goed de verbittering van het gemeen tegen de regeering
in de hand. Was zij immers niet verantwoordelijk? Liet zij de belasting der 40 ‘patars’
niet bestaan, die zoo zwaar op de armen woog? Het voorbeeld van Frankrijk hoefde
gevolgd; hier ook moest het genot van de rechten van den mensch geëischt worden,
ten einde ‘het geluk op aarde’ te bereiken(2). De vervoering van het
nijverheidsproletariaat bij zulke vooruitzichten is gemakkelijk te begrijpen. Reeds
van aanvang Augustus leeft het te Verviers in een koortsachtige spanning. Een om
zijn populaire gevoelens gekend fabrikant, J.-J. Fyon, wordt de afgod des volks. Te
Theux, waar het hoog gerechtshof van Franchimont zetelt, ijveren de mannen van
de wet onder de boeren. In deze streek waar de aloude landelijke inrichting nog bleef
bestaan, heeft de onlangs gehouden veiling der gemeentegronden de meeste
gezinshoofden ontstemd. De ‘Geboden van het Vaderland aan elken trouwen burger’
worden onder hen verspreid. Daarin lezen zij, dat zij lijden omdat zij uit het politiek
leven gesloten zijn; dat het slechts van hen afhangt, verbetering van hun lot te
bekomen, en dat zij, in afwachting, moeten weigeren onder een verdrukkend gezag
te leven.
Plus d'impôts tu ne donneras
Si tu n'a des représentants(3).

Den 15n Augustus, roept het regentschap van Theux bovendien de Franchimonteezen
naar een congres, dat den 26n zou gehouden worden te Polleur, om te beraadslagen
‘over de

(1) Daris: op. cit., blz. 90.
(2) Code de droit public des pays réunis de Franchimont, Stavelot et Logne, 1e boekdeel, 1e
deel, blz. 19 (Verviers, jaar IV).
(3) Ibid., blz. 12.
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doelmatigste en wettelijkste middelen tot herstelling onzergrieven’(1). Als
hereenigingsteeken, dragen al de patriotten een groen-witte kokarde. Te Luik is de
gisting eveneens algemeen. Kokardes met de kleuren van de stad, rood en geel,
komen overal te voorschijn. Fabry, Bassenge worden toegejuicht. Een hunner
vrienden, de ridder de Chestret wordt, bij zijn terugkomst uit Wetzlar, door de menigte
als een held onthaald. Het volk wacht slechts op een sein. Het stelt zich in beweging,
den 18n, terzelfder tijd als dat van Verviers en zekerlijk ingevolge een van te voren
vastgesteld plan.
Terwijl kolonel Ransonnet de poorten der citadel vóór zich doet openen door het
garnizoen, trekken door den advocaat Lyon en door den wapenfabrikant Gossuin
aangevoerde benden burgers en werklieden naar het stadhuis; zij verklaren den
magistraat, dat het volk hem afzet; zij roepen Fabry en de Chestret tot burgemeesters
uit en stellen in volle gewoel een nieuwen raad aan. Vervolgens marcheeren zij op
het kasteel van Seraing, waar de prins zich teruggetrokken heeft. Hij wordt naar Luik
gesleept waar hij, in een door de menigte overweldigde zaal, te midden van woeste
zegekreten en bij kaarslicht, met bevende hand de intrekking van het reglement van
1684 en de bekrachtiging van de aanstelling der revolutionnaire magistraten teekent.
Acht dagen later, in den nacht van 26 op 27, poetste hij de plaat. In een op zijn tafel
achtergelaten briefje zegde hij, dat hij om gezondheidsredenen afwezig was.
Het Oude Stelsel was dus gevallen, zonder weerstand en zonder bloedvergieten.
Om het te doen instorten, was het de ‘philosofen’ en de vrijzinnigen voldoende
geweest de hulp in te roepen van eenige benden proletariërs, spinners en wevers van
Verviers, wapenmakers, smeden en mijnwerkers van Luik. Het was, in die
nijverheidsstreek bij uitnemendheid, omvergeworpen, niet door den Derden, doch
door den Vierden Stand, welke aan de Revolutie de krachten geleend had, die hij tot
hiertoe slechts in opstanden had beproefd. Doch

(1) Ibid., blz. 4. Voor de gebeurtenissen te Franchimont, zie het belangwekkend bundeltje: Lettres
et mémoires pour servir à l'histoire de la Révolution liégeoise, uitgeg. door Ph. de Limbourg
(Verviers, 1919).
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de vruchten der door hem bewerkte omwenteling zouden ge plukt worden door de
burgerij, niet door de bevoorrechte en achteruitkruipende burgerij, welke zich te
Brussel rondom van der Noot schaarde, doch door de geletterde, bedrijvige, wakkere,
optimistische nieuwe burgerij, die vertrouwen stelde in den vooruitgang, die, uit het
volk gesproten, het volk zelf waande te zijn en die, nadat zij zich zelve vrijgemaakt
had, zich verbeeldde, dat zij de heele wereld vrijgemaakt had.

II
De dag van 18 Augustus was aangestookt geworden door de aanhangers van de
rechten van den mensch en de bewonderaars van Frankrijk's Nationale Vergadering.
Wat zouden zij doen, na de zegepraal? Het schijnt, dat zij het zelf niet goed wisten.
Fabry, voortgedreven door den ‘door den vloed meegevoerden’(1) Bassenge, had den
tijd niet gehad, een programma op te maken. Hij betreurde, dat men te vroeg begonnen
was en wantrouwde het ongeduld van de heethoofden, die hem omringden. ‘De
gebeurtenissen te Luik, schreef Trautmansdorff minachtend aan Josef II, zijn een
zonderlinge grap, en wij zouden er slechts om lachen, zoo wij zulke naaste geburen
niet waren’(2).
Vooreerst dienden kapittel en adel gerustgesteld. Sedert het einde der XVIIe eeuw
verdroegen een en ander met wrevel de bestendige uitbreiding, welke de medewerking
van Derden Stand en bisschoppen het vorstelijk gezag gegeven had. De breuk van
die beide bondgenooten kon hun dienstig zijn en hun de verloren stelling teruggeven.
Daartoe was het voldoende, terug te komen tot de oude grondwet, en den vrede van
Fexhe terug in werking te brengen. Die ‘geheiligde’ tekst stelde immers de kanunniken
van Sint-Lambrechts, de edelen en de steden aan tot de officieele tolken van de
‘instemming van het land’. Zoo de beide eersten dezelve inriepen, evenals de
Brabanders de Blijde Inkomst ingeroepen hadden, zouden zij hun aloude voorrechten
terughebben en zou de omwente

(1) Borgnet: op. cit., deel I, blz. 118.
(2) Schlitter: Geheime Correspondenz Josefs II. mit Trautmansdorff, blz. 370.
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ling voor hen slechts een herstel wezen. Nu, de democraten konden zich eveneens,
zonder iets van hun programma te laten varen, op den vrede van Fexhe beroepen.
Want deze, in tegenstelling met de Blijde Inkomst, huldigde geenerlei privilege, en
zijn onduidelijke bewoordingen leenden er zich wonderlijk toe, hem ten voordeele
der nationale souvereiniteit uit te leggen. De ‘philosofen’ dachten, dat zijn opstellers,
in de middeleeuwsche duisternis wonderdadig door de rede verlicht, denzelven onder
den naam van ‘instemming van het land’, tegenover de ‘dwingelandij’ van den
bisschop hadden gesteld. Die eenvoudige, rechtschapen lieden hoefden slechts de
natuur na te volgen om de waarheid te kennen. Zij wisten klaarblijkelijk, evenals
Raynal, dat de wetgevende macht het volk alleen behoort en dat de vorst daarvan
slechts de lasthebber en de bediende is. Het oude vergelijk der XIVe eeuw kon
derhalve door al de partijen aanvaard worden. De eenen beriepen er zich op om het
verleden te herstellen, de anderen om de toekomst in te richten. Doch het was
voldoende, dat elkeen er tijdelijk vrede mee had. Later zou de practijk de duidelijke
uitlegging geven. In afwachting, was het vergelijk het voorwerp eener algemeene
vereering. Vindingrijke meubelmakers verkochten horlogiekasten, op wier zijkanten
de tekst van den vrede geëtst was(1).
Vóór zijn vertrek, had Hoensbroech de Staten bijeengeroepen. Zij hoefden zonder
uitstel vergaderd. Inderdaad, zij alleen mochten in den naam van het land spreken,
het oproer van 18 Augustus wettigen en tot de ‘hernieuwing’ van het land overgaan.
Reeds den 23n, noodigde de ‘cité’ de ‘goede steden’ uit, haar afgevaardigden aan te
wijzen. Doch, het reglement van 1684 bestond niet meer; zij zouden dus zorgen, dat
dezelven door hun medeburgers vrijelijk gekozen werden, ‘daar de ware
vertegenwoordiging des volks de grondslag van de wedergeboorte der natie was’(2).
Wat kapittel en adel betreft, dezen kregen geen richtsnoeren. Naast den hernieuwden
Derden Stand, bleef hun samenstelling onveranderd.
In de Statenvergadering, welke den 31n Augustus geopend werd, bleven
overlevering en vooruitgang dus naast elkander

(1) Chronique archéologique du pays de Liége, 1914, blz. 5.
(2) Journal patriotique, deel I, blz. XXXVII.
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bestaan, zonder te versmelten. Evenals geklutste vloeistoffen van verschillende
dichtheid een oogenblik dooreenblijven, voordat haar afscheiding verwezenlijkt
wordt, schenen zij in den beginne te zullen overeenkomen en eenstemmig te zullen
handelen. Den 2n September verzaakte de adellijke Stand aan zijn financieele
voorrechten; twee dagen later deed het kapittel hetzelfde; vervolgens stelden beide
den Derden Stand voor, een nieuwen ‘vrede’ te maken, welke al de misbruiken der
regeering zou doen verdwijnen, overeenkomstig den vrede van Fexhe en de vreden
der XXII. Een in de drie standen gekozen comiteit werd daartoe aangesteld. Goede
wil en goede verstandhouding waren dus algemeen. Hoogstens konden eenige
‘aristocraten’ wrevelig zijn om het besluit van den Derden Stand tot het invoeren
van een belastingstelsel, ‘dat een ieder verplicht in verhouding tot zijn vermogen’.
Wellicht had de tusschenkomst van het Kamergerecht van Wetzlar die gelukkige
eendracht grootendeels bewerkt. Den 4n September kwam te Luik een decreet,
bevelende den ouden staat van zaken te herstellen, op straffe van gewapende
tenuitvoerlegging door de drie bestuurders van den Kreits van Westfalen. Het nam
dus de partij van den prins. Doch de beide eerste standen waren geenszins bereid,
den pas veroverden toestand op te offeren, noch de derde, dien welken hij hoopte te
zullen verwerven. Een afvaardiging werd belast, aan het Gerecht uiteen te zetten dat,
in stede van nieuwigheden in te voeren, het land slechts zijn aloude grondwet hersteld
had, terwijl de bisschop, die zich te Trier teruggetrokken had, eerbiedig verzocht
werd bij zijn volk terug te keeren. Hoensbroech wachtte zich wel, aan dat verzoek
gevolg te geven. Hij betuigde plechtig de goedaardigheid zijner inzichten en volhardde
in de vrijwillige ballingschap, die hem toeliet, op het gepast oogenblik te handelen.
Hij kon gemakkelijk begrijpen, dat zijn terugkeer zooveel was als zijn toetreding tot
het nieuwe stelsel. Door weg te blijven, wraakte hij hetzelve, liet hij te Luik een
revolutionnairen of allerminstens dubbelzinnigen toestand bestaan, ontrustte en
onthutste hij het kapittel en den adel die, terug in het bezit gekomen van hun oude
prerogatieven en die niets meerder vroegen, verrukt waren geweest, samen met hem,
de eerzucht van den Derden Stand te kunnen beteugelen.
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De schranderste democraten hadden zekerlijk zijn inzicht gegist, en hetzelve verraste
hen niet. Van de drie bestuurders van den Kreits van Westfalen, zou de machtigste,
de koning van Pruisen, die mede hertog van Kleef was, naast den keurvorst van
Keulen, bisschop van Munster, en den keurvorst van de Palts, hertog van Gulik, zeker
niet nalaten hen ter hulp te komen. Liet het kabinet van Berlijn de Luiksche
omwenteling verpletteren, dan had het zich van een kostbaar middel beroofd om de
wanorden in de Nederlanden te onderhouden en zich er mede in te laten. Het meldde,
dat het bereid was als bemiddelaar op te treden tusschen de Staten en den bisschop(1).
De Derde Stand verzocht dadelijk de beide andere standen, de voorslagen van zijn
Pruisische Majesteit te aanvaarden. De adel stemde daarin toe, doch de kanunniken
niet. Blijkbaar begon het avontuur, waar zij niet zonder kleerscheuren zouden
afkomen, hun te berouwen. Het kapittel had zich daarin maar gewaagd, met het
inzicht weder te worden wat het in de middeleeuwen was, de alvermogende raad van
den bisschop en de bemiddelaar van het prinsdom, Het verstond, de souvereiniteit
met den prins te deelen, terwijl de Derde Stand zou teruggebracht worden tot zijn
recht over de belasting te stemmen. Nu, het was zienlijk, dat die Derde Stand, onder
de leiding der democraten, droomde van zelf souverein te worden. Om hem het hoofd
te bieden, was de steun van het Kamergerecht van Wetzlar het eenige middel; bij
hetzelve in een goed blaadje staan, was de boodschap. De kanunniken verklaarden,
dat eerbied voor de onzijdigheid en ontzag voor de beide andere bestuurders van den
Kreits van Westfalen, hen beletten, de bemiddeling van Frederik-Willem te
aanvaarden.
Den dag zelf, dat zij dit besluit namen, maakte de Derde Stand de lijst op van de
‘hoofdpunten’, welke in de hervormde grondwet dienden gevoegd. Het was een
eenvoudig afschrift van de in de laatste maanden door de Constitueerende

(1) Reeds op 10 September zegt een brief, aan de Chestret geschreven door een zijner
correspondenten uit Wetzlar, dat de koning verklaard had, dat hij zijn troepen niet in het land
zou brengen, in geval van tenuitvoerlegging door het leger van den Kreits van Westfalen.
Papier de Jean-Remi de Chestret, deel II, blz. 23 (Luik, 1882).
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Vergadering van Parijs genomen beslissingen. Daarin werden aangetroffen: gelijkheid
van al de burgers vóór de belasting en vóór de wet, afschaffing, mits afkoop, van de
het volk nadeelige leenroerige rechten, opmaking van een strafwetboek, onderwerping
van het tiend aan alle lasten welke het dragen moest overeenkomstig de regels van
het concilie van Trente. De onschuldige bewering, den vrede van Fexhe te willen
herstellen, liep dus uit op een volledige omwerking der maatschappelijke orde.
Klaarblijkelijk nam de Derde Stand het woord van Sieyès tot leiddraad en
vereenzelvigde hij zich met heel de natie, zonder rekening te houden met de
eeuwenoude privileges van adel en van geestelijkheid. De gelijkheid, welke hij
vergde, vertrapte de prerogatieven welke de beide eerste standen als den waarborg
hunner vrijheid beschouwden. Zij dorsten echter niet formeel opkomen tegen
aanspraken, welke verscheidenen hunner goedgekeurd hadden, zoolang zij slechts
door goedige theoreticussen ontwikkeld geweest waren. Enkel herinnerden zij er aan
dat, volgens den vrede van Fexhe, alleen met de eenparige instemming der drie
Standen de grondwet kon gewijzigd worden. Tegen den Derden Stand namen zij dus
hun toevlucht tot dat oude grondbeginsel van eenparigheid, dat de Derde Stand zelf
zoo dikwijls tegen den bisschop ingeroepen had. Bovendien meende het kapittel zich
niet te mogen onthouden er op te wijzen, dat gelijkheid van allen vóór de wet ‘in
strijd zou wezen met de plechtigste vreden van het land en met de wetten en gebruiken
van het Heilige Roomsche Rijk’(1).
Doch, terwijl, in de Staten, de burgerij de bevoorrechten door haar stoutmoedigheid
verbaasde, was het volk, dat haar tot het gezag verheven had, uiterst verbitterd, omdat
het nog niets zag komen van al dat beloofde geluk. Niet alleen werden de belastingen
immer geïnd als vóór de ‘gelukkige omwenteling’ van 18 Augustus, doch het brood
sloeg gedurig op. De ellende stookte het ongeduld aan: weldra voegde zij daar ook
argwaan aan toe.
De oprichting van een korps, vrijwilligers, de patricische wacht, die aangeworven
was onder de zonen van de gegoede burgerij en belast was, de orde in de ‘cité’ te
handhaven,

(1) Journal patrïotique, deel I, blz. 31.
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werd aanschouwd als een samenzwering tegen de armen. In sommige parochiën,
eischte de menigte reeds, dat de pastoors haar rekenschap gaven van de gelden der
liefdadige stichtingen. Hier en daar, werden reeds gewelddaden gepleegd. Den 23n
Augustus werd, in onstuimige samenscholingen, in de werkerswijken
Sainte-Marguerite en Outre-Meuse, de afschaffing der belastingen geëischt. Vóór
deze stemming van degenen, die hem eenige dagen te voren naar het stadhuis hadden
gebracht, streek de nieuwe Gemeenteraad de vlag.
Den 25n, werden alle gemeentelasten afgeschaft. Die zwakheid had, natuurlijk,
geen ander uitwerksel dan de arme lieden te verstouten en samen hun vertrouwen in
de billijkheid hunner zaak en in hun macht te versterken. Zij wisten, dat, in 1743,
prins George-Lodewijk van Bergen, zijn fortuin aan de armen van Luik had
achtergelaten(1). Dank zij de ‘dwingelandij’, waren zij daarvan tot hiertoe beroofd
geworden, doch nu, dat ze vrij waren, was het oogenblik gekomen om dat goed, dat
hun toebehoorde, onder hen te verdeelen. Zij beantwoordden de pastoors, die trachtten
hun het testament van den bisschop te doen begrijpen, slechts met bedreigingen en
gewelddaden. Een onderscheid maken tusschen een kapitaal en zijn rente, was boven
het begripsvermogen van lieden, die van de hand in den tand leefden en die aangehitst
waren door den honger en de opruiingen van de menners, welke in alle onstuimige
volksbewegingen aangetroffen worden. Den 6n October eischte de menigte, die zich
het slachtoffer waande van listen en lagen van wege de rijken, het geld dat haar
toekwam, en bovendien de ontbinding der patricische wacht. 's Anderen daags werd
het stadhuis overweldigd door benden, die de deuren met bijlen stuksloegen; de Raad,
verschrikt, streek voor de tweede maal de vlag. De burgemeester de Chestret was
bijkans vermoord geworden, en de met den dood bedreigde wachten hadden, toen
een hunner kameraden gevallen was, slechts met geweerschoten de muiters kunnen
uiteendrijven.
En buiten de stad was de toestand even onrustbarend. Rond einde September,
grijpen de wevers van Verviers naar de wapens en verplichten zij de fabrikanten,
hun loon met

(1) Zie hooger, blz. 346.
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één stuiver per el te vermeerderen en hun de ‘staarten en gareneinden’ af te staan.
Evenals de Chestret te Luik, wordt de burgemeester Fyon ruw bejegend en ontsnapt
hij niet zonder moeite aan de oproerlingen(1). De omwenteling schijnt tot onbandigheid
over te slaan. Reeds zijn de behoudsgezinden met schrik bevangen. Edelen, eigenaars,
industrieelen verlaten het land. De politieke eischen der burgerij zijn, in den geest
des volks, in maatschappelijke begeerten ontaard; gelijkheid van goederen schijnt
het noodzakelijk gevolg van gelijkheid van rechten te wezen.
Overigens, in de burgerij zelve, uiten zich democratische strekkingen, welke de
vertegenwoordigers van den Derden Stand in de Staten ontrusten. De Raad van de
‘cité’ vraagt, in naam van de nationale souvereiniteit en van de rechten van den
mensch, dat het platteland, evenals de steden, gerechtigd zij, afgevaardigden bij de
Vergadering te benoemen. Het Congres van Franchimont gaat nog verder. Den 5n
October beslist het, de inning der belastingen te schorten, zoolang de bewoners van
den buiten niet aan hun recht komen. Denzelfden dag, en ongetwijfeld in gemeen
overleg met het Congres, komen de hoofdlieden van Luik's voorsteden denzelfden
wensch naar het stadhuis brengen. De boeren van het prinsdom Stavelot vragen, in
navolging van hun buren van Franchimont, den prins-abt hun een democratische
grondwet te geven. Daarentegen zien verscheidene steden, inzonderheid in het land
van Loon, waar, ten gevolge van de ontstentenis van nijverheid, de denkbeelden zich
door de traditie laten leiden, met schrik de landelijke bevolking deelnemen aan het
politiek gezag.
Meer hoeft niet, om den bisschop er toe te nopen, de afwachtende houding af te
leggen, die hij tot dan voorzichtigheids halve aangenomen had. Hij roept den steun
van de bestuurders van den Kreits in, en weigert de besluiten der Staten goed te
keuren, ‘zoolang de orde, de grondwet en de vrede niet hersteld zijn’(2).

(1) Deze bijzonderheden vind ik in de onuitgegeven briefwisseling van den fabrikant Pieter
Dethier, welke ih de gemeentebibliotheek te Verviers berust.
(2) Journal patriotique, deel I, blz. 109.
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Dat is de breuk tusschen hem en het volk. Volgens Hoensbroech werd de grondwet
niet hersteld, doch gekrenkt. En het ergst is, dat het kapittel, blootgesteld aan het
geweld en de schrikaanjaging van de democraten, nu naar de partij des vorsten
overloopt. Deze afvalligheid verscherpt de oneenigheden, die in den Derden Stand
heerschen. De gematigden, die zich verbeelden, dat alles nog kan bijgelegd worden,
houden zich hardnekkig aan den vrede van Fexhe vast; de vooruitstrevenden,
integendeel, beginnen niets meer te ontzien en spreken van de republiek uit te roepen.
De bisschop, van zijn wereldlijk gezag beroofd, zou nog slechts, als zijn
Nederlandsche ambtgenooten, eenvoudig een geestelijk waardigheids-bekleeder zijn,
die zich uitsluitend met het bestuur der diocese zou bezighouden. De eenen en de
anderen, overigens, rekenen op de tusschenkomst van Pruisen. De vurigsten zouden
van hetzelve de belofte van een ‘onbeperkte bescherming’ willen bekomen(1), alsof
het kabinet van Berlijn hun geestdrift voor de rechten van den mensch en voor de
nationale souvereiniteit deelde!
Fabry, die den 17n October naar Berlijn gezonden werd, vergenoegde zich het
kabinet er aan te herinneren, dat het beloofd had, als bemiddelaar te zullen optreden.
Hij had gewenscht, dat de koning druk op den bisschop zou uitoefenen, ten einde
dezen toegevingen af te dwingen, en dat hij zijn invloed in het bestuur van den Kreits
zou ten nutte maken om de gewapende tenuitvoerlegging te beletten, waarmede het
land bedreigd was. Hij werd door Hertzberg en Finkenstein goed ontvangen. Zij
betoonden veel genegenheid voor de patriotten. Het Hoensbroech toegeschreven
ontwerp, den aartsbisschop van Keulen, broeder van Josef II, tot coadjutor te nemen,
was voor de Pruisische ministers een reden te meer om te trachten, den bisschop tot
onmacht te brengen. Anderzijds vestigden de gebeurtenissen in Brabant, waar van
der Mersch even de Kempen overweldigd had, meer dan ooit hun aandacht op de
Nederlanden. ‘Nooit zou ik mij ertoe geleend hebben, schreef Frederik-Willem zulk
een opstand te verwekken of aan te hitsen, doch ik zou mij er wel voor wachten, door
een misstap een omwenteling te beletten, die mijn

(1) Borgnet: op. cit., deel I, blz. 157.
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natuurlijken vijand in zulke hooge mate moet verzwakken’(1). Nu, om dien ‘misstap’
te vermijden, zou hij in Luik binnendringen, hetzelve met zachtheid bezetten en
verklaren, dat hij de beschermer van de rechten des volks tegen de bisschoppelijke
‘dwingelandij’ en, derhalve, tegen de Oostenrijksche dwingelandij was. Het viel
Hertzberg niet lastig, Fabry tot zijn inzichten te overhalen. Hij verzekerde hem, dat
Pruisen, dat, met de twee andere bestuurders van den Kreits, deel zou nemen aan de
militaire bezetting van het prinsdom, met alle mogelijke omzichtigheid zou te werk
gaan. De grondwet zou buiten het bereik van de bisschoppelijke ingrijpingen gesteld
worden. De minister nam de verbintenis, het reglement van 1684 voorgoed te doen
afschaffen. In afwachting, zou de revolutionnaire Raad van de ‘cité’ vervangen
worden door een waarnemenden Raad van ‘verstandige en deftige lieden’(2).
Fabry kwam den 16n November te Luik terug. Hij meende, dat hij de toekomst
der revolutie verzekerd had. Inderdaad, de steun van Pruisen beschermde dezelve èn
tegen de bedreigingen van den Kreits, èn tegen de praktijken van den bisschop, èn
tegen het ongeduld en de stoutmoedigheid der ‘heethoofden’. Toen dezen gewaar
werden, dat zij gefopt waren, stelden zij voor, naar de wapens te grijpen en Pruisen's
tusschenkomst met geweld te beletten. De Staten zelven zagen niet zonder vrees de
aankomst van het ten uitvoer leggende leger te gemoet. Zij stelden voor, te Aken
besprekingen met de bestuurders van den Kreits aan te vangen.
Edoch, het welslagen van de Brabantsche omwenteling zette Pruisen aan, geen
tijd te verliezen. Den 3n November had van der Noot den Raad der ‘cité’ een
bondgenootschap voorgesteld ‘tot het verdedigen van den godsdienst onzer vaderen,
van onze rechten en van onze vrijheid’. Hij herinnerde er aan, dat, in 1347, een
verdrag tusschen Luikenaars en Brabanders was gesloten geworden, en vergde, met
den meest mogelijken spoed, ‘hulp en bijstand, zooals beloofd was’(3). Noch die
godvruchtige taal, noch die herinnering aan vervlogen tijden

(1) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 755.
(2) Borgnet: op. cit., deel I, blz. 158.
(3) Ibid., blz. 174.
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vielen in den smaak van de democraten der groep Bassenge. Overigens, den 3n
November, liet nog niets den val der Oostenrijksche regeering voorzien, en het ware
onvoorzichtig geweest, zich in een onderneming te wagen, die zulke zonderlinge
aanvoerders had. Doch eenige dagen later was Gent gevallen, waren de landvoogden
gevlucht en was d'Alton ten einde raad. Benden Vonckistische vrijwilligers doorliepen
het prinsdom, en terstond was het volk opgewonden. Dezelfde grondbeginselen
verbroederden Luiksche en Belgische patriotten. In de algemeene geestdrift, werd
reeds het denkbeeld eener republiek geopperd, welke de twee volkeren zou omvatten,
die naast elkander tegenover hun vorsten zouden staan. Met vereenigde krachten,
zouden zij onverwinbaar zijn. En reeds den 24n November zwoeren patricische
wachten en Brabantsche patriotten, ‘met den beker in de hand, elkander onderling
te zullen bijstaan’(1).
Die blakende geestdrift verwekte dadelijk Pruisen's argwaan. De ministers van
Berlijn verstonden geenszins, dat de revolutionnairen der Nederlanden zich buiten
hun toedoen zouden beredderen. Niets ware ‘de inzichten Zijner Majesteit’ nadeeliger,
dan hun vereeniging tot één enkel lichaam(2). Want, vervoerd als zij waren door de
toetreding der Luiksche democraten, zouden de Vonckisten voorzeker de overhand
krijgen in de nieuwe republiek, en het was te voorzien, dat zij naderhand gemeene
zaak met Frankrijk zouden maken. Einde November, is Hertzberg's plan reeds
vastgesteld. Den 24n schrijft hij generaal Schlieffen, stadhouder van Wesel, dat hij
zijn maatregelen moet treffen om in Luik binnen te vallen ‘vóór dat de Luikenaars
al te goed met de Brabanders overeenkomen’(3). ‘Die lieden’ dienen gescheiden, vóór
dat zij elkander ondersteunen. Dohm moet Hoensbroech be-

(1) Schlitter: Geheime Correspondenz, blz. 788.
(2) F.-C. Wittichen: Preussen und die Revolutionen in Belgien und Lüttich, blz. 49. Daarentegen,
schijnt het, dat Oostenrijksche agenten aangezet hebben tot de vereeniging der Belgische en
Luiksche revolutionnairen, ‘ten einde den opstand als één te kunnen beschouwen en,
overeenkomstig de staatsregeling van het Duitsche Rijk, de vorsten, die van hetzelve deel
uitmaken, te verplichten zich te wapenen om den opstand te dempen’. Omtrent die weinig
gekende kuiperijen, zie de Bray: Considérations, blz. 17.
(3) Schlitter: loc. cit., blz. 789.
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hendig het gevaar doen inzien, dat een verbond tusschen Luikenaars en Belgen voor
hem zou hebben, om hem tot een vergelijk met zijn onderdanen te overhalen. ‘Stemt
de bisschop daarin toe, zooals ik verwacht, schrijft hij den 30n aan den koning, dan
kunnen Uw troepen te Luik blijven, onder een gemakkelijk te vinden voorwendsel,
bij voorbeeld om de rust te handhaven, en aldus de ijverzucht van den keizer
verwekken; zij zouden bij de hand zijn om de Brabanders te helpen, zoo Uw Majesteit
met dien vorst in onmin kwam’. Derhalve zal Pruisen den toestand leiden. De
machteloosheid zijner beschermelingen zal hen verplichten, tot hetzelve hun toevlucht
te nemen en, door zijn geveinsde vrijzinnigheid misleid, zullen zij zijn plannen tegen
Oostenrijk in de hand werken.
Wel is waar, heeft het Kamergerecht Frederik-willem gelast, in gemeen overleg
met de beide andere bestuurders van den Kreits van Westfalen, het gezag van den
bisschop over zijn onderdanen te herstellen. Onder voorwendsel van te gehoorzamen,
zal hij dus de opgedragen taak te kort doen. Hij weet, dat de keurvorst van Keulen
en de paltsgraaf hun zending ernstig opvatten en den bisschop zoo genegen zijn, als
hij dien zelf vijandig is. Doch hij weet ook, dat hun strijdkrachten onbeduidend zijn.
De keizerlijke contingenten, welke zij te been brengen, zitten in een oude inrichting
gekluisterd; zij zijn zoo traag, zoo log, zoo loom, als het Pruisisch leger wakker,
gedrild en marschvaardig is. Niets is gemakkelijker, dan het op hen in snelheid te
winnen, dan goedstijds gereed te zijn en, daar het alléén tot handelen bekwaam is,
dan ook alleen te handelen, zonder zich in te laten met zwakke, dus verachtelijke
medewerkers. Den 24n November zijn al de gegeven bevelen uitgevoerd, en 5000
man, in het land van Kleef hereenigd, wachten slechts op het bevel om zich op marsen
te begeven.
De dreigende bezetting heeft opschudding in Luik verwekt. Daar Pruisen geenerlei
officieele proclamatie uitgevaardigd heeft, moet men wel gelooven, dat hetzelve het
vonnis van Wetzlar komt uitvoeren. Fabry zelf weet niet wat denken. De democraten
leveren zich aan wanhoop of aan woede over. Men scheen teruggekomen tot den
tijd, dat Karel de Stoute vóór de
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muren der ‘cité’ verscheen en, evenals toen, deed overmaat van toorn en angst uiterste
middelen uitdenken. De meest opgewondenen spreken van ‘de stad, die door
overmacht bedreigd wordt, in asch te leggen’(1).
Op het oogenblik, dat zij zich zoo driftig maakten, onthulde Dohm, eenige mijlen
verder, te Aken, vertrouwelijk de plannen van Berlijn aan Donceel, hun afgevaardigde.
De koning was eenvoudig voornemens zijn medebestuurders om den tuin te leiden,
tot het welzijn van het volk. Dit laatste had een treurspel gevreesd: het zou de
ontknooping eener fijne politieke komedie beleven. ‘Houdt stand, zegde Dohm.
Overlaadt de mannen van Munster en van de Palts met uw klachten. Weest
vastberaden, zelfs tot overdrijving, en stelt vertrouwen in de vriendschap des konings’.
Er is geen spraak van, ‘de natie noch de personen te verdrukken, doch van, door
billijke verzoeningsmiddelen, de overeenstemming te herstellen, welke het heil van
elken Staat onontbeerlijk is.’
Besprekingen zouden den 26n November plaats hebben in het
Sint-Elisabethskapittel te Aldengoor, tusschen de ministers der bestuurders en de
Luiksche afgevaardigden. Dezen waren nu op de hoogte gesteld en speelden goed
hun rol. Zij stemden er in toe, zich te onderwerpen, zoo hun beloofd werd, dat niemand
zou ontrust worden en dat geen stelsel zou terug ingevoerd worden, dat met hun
grondwet onvereenigbaar was. Zij boden het ontslag aan van den op 18n Augustus
aangestelden magistraat; in dezes plaats zou een waarnemende Raad aangewezen
worden; het reglement van 1684 zou afgeschaft en later door een ander vervangen
worden.
De zaken verliepen, alsof zij van te voren geregeld waren. De ministers van Munster
en van Gulik eischten een onvoorwaardelijke onderwerping. Doch Frederik-Willem,
bij monde van Dohm en van Schlieffen, was over zooveel hardvochtigheid
verontwaardigd en verklaarde, dat hij de voorslagen der Luikenaars aanvaardde. De
poets was gespeeld. De grootmoedigheid des konings verijdelde de sombere plannen
der ‘dwingelandij’ en schonk hem de genegenheid der democraten. Doch zij liet hem
vooral toe, zich alléén te Luik te vestigen en er

(1) Borgnet: op. cit., deel I, blz. 173.
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naar believen tegen Oostenrijk te konkelen. De ‘cité’ was opgetogen; serenades
werden baron von Senfft gebracht; de adjudant van generaal Schlieffen, die den 29n
voor de inkwartiering der troepen kwam zorgen, werd door het volk toegejuicht. 's
Anderen daags werd het land bezet door 4000 Pruisen, waaraan 1000 Paltsgrafelijke
soldaten waren toegevoegd. Twee bataljons vestigden zich in de hoofdstad, een in
de citadel, het ander in de voorstad Vivegnies. Pruisen genoot een ongehoorde
populariteit. Van den Heer von Dohm werd slechts ‘met eerbied en liefde’ gesproken.
In de straten, ‘kon hij slechts met groote moeite aan de omhelzingen der kolen-dragers
ontsnappen’(1).
Voor den bisschop, voor het kapittel, was de Pruisische bezetting een ramp. Terwijl
het kabinet van Berlijn de tusschenkomst van den Kreits te zijnen voordeele
wegmoffelde, ontnam het hun alle hoop van herstel. Hoe zouden de democraten de
vlag strijken, nu zij van Frederik-Willem's hulp verzekerd waren? Er viel hun, in
afwachting, niets anders te doen, dan protest aan te teekenen. Door zijn raadsheeren
aangemoedigd, sloeg Hoensbroech alle voorslagen tot verzoening af. Den 8n December
verklaarde hij, dat hij het nieuwe stelsel nooit of nimmer zou erkennen.
Edoch, bij gebrek aan beter, mochten de vroeger door de menigte zoozeer
mishandelde behoudsgezinden zich verheugen over de orde, die nu door de troepen
gehandhaafd werd. Zij maakten die ten nutte om een aristocratisch comiteit te stichten
en de propaganda tegen hun tegenstrevers in te richten. Pennestrijd kwam nu de
straatbeweging, de gisting der gemoederen vervangen. Förster, die te dien tijde Luik
bezocht, is verwonderd over de belangstelling, welke de politiek er verwekt. ‘Overal
ziet men in de afspanningen, in de koffiehuizen, in de armste taveernen, behendige
mannen, die de nieuwsbladen bespreken; de schijnbaar ongeleerdste, ongeletterdste
man redeneert, met een pot bier voor zich, zoowel over de rechten van den mensch,
als over de overige vraagstukken

(1) G. Förster: Voyage, deel I, blz. 287. Fabry heette Schlieffen slechts ‘de aanbiddelijke generaal’,
en Hertzberg ‘de groote Hertzberg’. In Februari werd de heilige Willem geestdriftig te Luik
gevierd. Een transparant verbeeldde Pruisen, het ‘perron’ beschermend. Papiers de J.=R. de
Chestret, deel II, blz. 73, 75, 79.
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van openbare zedenleer, met een woord, over de groote vrijheidsbeginselen, welke,
sedert anderhalf jaar, tot hier doorgedrongen zijn’(1). En naarmate de hartstochten
geprikkeld worden, stijgt de gramschap tegen den bisschop, die koppig in zijn
‘dwingelandij’ volhardt, en tegen de Rijksvorsten, die hem ondersteunen. ‘Hun
razernij, want het is onmogelijk een anderen naam te geven aan het gevoel dat hen
bezielt, hun razernij is zoo groot, dat zij van hem slechts spreken met de
beleedigendste namen en dat zij hum uitmaken voor den grootsten schurk der
gekroonde hoefden. Hun woede strekt zich zelfs uit tot de Kamer van Wetzlar en tot
de Duitsche vorsten, die hun verzet tegen verdrukking als opstand beschouwden’(2).
Doch zij richt zich ook tot het kapittel en, van hetzelve, tot ganscl. de Kerk, die het
vertegenwoordigt. Hier en daar zelfs stelt het anti-clericalisme den godsdienst
verantwoordelijk, en de verachting, waarmede de geestelijkheid bejegend wordt, tast
nu ook haar dogma's aan.
Die verbittering is licht verklaarbaar. Inderdaad, niemand ontveinsde zich nog het
gevaar, dat de omwenteling door de koppigheid van den bisschop liep. De koning
van Pruisen had verklaard, dat hij slechts, in naam van den Kreits van Westfalen,
naar Luik gekomen was, om Hoensbroech met zijn volk te verzoenen. Zoo hij de
stad bleef bezetten, nadat alle mogelijkheid van vergelijk verdwenen was, zou hij
zich onvermijdelijk compromitteeren tegenover het Duitsche Rijk, en zijn
tegenstrevers tegen hem in het gelijk stellen. Doch de gebeurtenissen van Maart
stelden hem gerust omtrent den toestand in België. Het Vonckisme was er voorgoed
verpletterd, en met hetzelve verdween de laatste mogelijkheid van een
verstandhouding tusschen Belgen en Franschen. Overigens werd het leger der Staten
door Schoenfeldt aangevoerd. Een langer oponthoud der Pruisische troepen te Luik
kon derhalve tot niets dienen. Reeds in het begin der lente, was hun vertrek voor
niemand nog een geheim. Zij verlieten het land den 16n April,

(1) Voyage, deel I, blz. 289.
(2) Ibid., blz. 288. Fabry heet de leden van het kapittel ‘tartuffes’, en den bisschop ‘de gemijterde
ploert’. Hij is er niet ver van af, degenen goed te keuren, welke voorstellen de vijanden des
vaderlands op te knoopen. Papiers de J.-R. de Chestret, deel II, blz. 80, 83.
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en, om de Duitsche vorsten te sussen, verhaastte Dohm zich een memorie uit te geven
tot rechtvaardiging van zijns meesters houding(1).
Men was nu niet verder dan vijf maanden te voren. Want zoo de Pruisische
bezetting de patriotten tijd tot bezinning had gelaten, toch had zij niets opgelost. Het
vonnis van Wetzlar bleef hen bedreigen, en de beide door den koning gefopte
bestuurders van den Kreits wachtten slechts op een gunstige gelegenheid om
weerwraak te nemen.
Dit gevaar ontmoedigt geenszins de patriotten, integendeel. Zij weten, dat zij van
den prins niets meer te verwachten hebben; zij hoeven dan ook niets meer te ontzien.
Voortaan is geen spraak meer van den vrede van Fexhe, noch van een nationale
grondwet. Weg met het denkbeeld, het verleden in een nieuw pak te steken: het moet
verdwijnen! De Constitueerende Vergadering van Parijs wordt nu tot toonbeeld
genomen. Het oogenblik is gekomen, om het land eindelijk te ‘hernieuwen’, zonder
langer rekening te houden met de aanspraken dezes vijanden. Reeds op 11 April,
doet de Raad der ‘cité’ het volk getrouwheid aan de revolutie zweren. 's Avonds
breekt een oproer uit tegen de kanunniken en tegen de aristocraten. Schier allen
verlaten de stad of het land. Nauwelijks een tiental kanunniken en evenveel leden
van den adellijken Stan blijven op hun post. Doch het is klaar, dat die enkele
brokstukken van beide eerste standen geenerlei rol in de Staten meer kunnen spelen.
Onder den drang der gebeurtenissen, is de oude vergadering ontbonden of liever
hervormd. De plaats, vanouds door de bevoorrechten ingenomen, blijft onbezet.
Onder welk voorwendsel zouden adel en geestelijkheid daar nog door de rechten van
den mensch verworpen prerogatieven vorderen? Zij moeten òf verdwijnen òf er in
toestemmen, niets méér dan de andere burgers te wezen. Alleen de Derde Stand
bestaat nog, doch, om de tolk van 's lands souvereiniteit te worden, moet hij zich ook
uitbreiden en het

(1) Exposé de la révolution de Liége en 1789, par M. de Dohm, traduit par M. Reynier (Luik,
1790). Zie ook in de Bray (Considérations, etc., blz. 42 en volg.), een rechtvaardiging van
Pruisen, welk, naar verklaard wordt, door zijn tusschenkomst in het prinsdom, alleen het
inzicht had hetzelve aan het Duitsche Rijk te behouden.
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omhulsel afwerpen, waarin een verdwenen maatschappelijke staatsregeling hem stak.
Want werkelijk is hij zelf op het privilege gegrondvest, vermits hij slechts bestaat
uit afgevaardigden van de steden, alsof de veldbewoners geen staatsburgers waren.
En, inderdaad, in de maand Mei komen de vertegenwoordigers van het platteland
ook zitting nemen. Aldus is de politieke gelijkheid verwezenlijkt. Feitelijk zijn de
‘standen’ afgeschaft en is het ook gedaan met den Derden, wiens naam zelf aan de
aloude onderworpenheid herinnerde.
Terzelfder tijd wordt het gemeentewezen naar de Fransche grondbeginselen
hervormd. In de maand Juli, wordt de stad Luik ingedeeld in zestig sectiën, welke
al de ‘werkzame’ burgers, wil zeggen al de kiezers omvatten. Is kiezer, elke Luikenaar,
die vijf en twintig jaar oud is en 3 gulden belasting betaalt. Evenals de meerderheid
der Constitueerende Vergadering, drijven de Luiksche revolutionnairen de toepassing
van de rechten van den mensch niet tot het uiterste. Zoo zij achten, dat de burgerlijke
gelijkheid het gemeengoed van al de burgers is, meenen zij ook met Sieyès, dat ‘zij
alleen, die bijdragen tot de algemeene vestiging, als de ware aandeelhouders van de
groote maatschappelijke onderneming moeten beschouwd worden’(1). Hoe
democratisch hun liberalisme ook weze, toch blijft het staan vóór de grens van het
proletariaat.
Dat proletariaat, dat hun het gezag in handen gaf, vraagt overigens niets méér, en
blijft hen ondersteunen. Dank zij hetzelve, kunnen zij standhouden, want, over het
geheel beschouwd, laat de natie, welke zij verstaan vrij te maken, zich zonder
geestdrift leiden. Voorzeker, pleegt zij geen verzet. Doch de onverhoedsche
veranderingen, welke haar opgelegd worden, onthutsen haar. Zij had die geenszins
gevraagd. Zij was niet ontevreden, en tal van lieden zijn verwonderd eensklaps te
vernemen, dat zij tot hiertoe slechts ‘slaven van het despotisme’ waren geweest.
Klaarblijkelijk is de ‘vrijheid als in Frankrijk’ slechts het ideaal van een minderheid
‘vernieuwingsgezinde’ burgers, van idealistische liberalen, welke de werkersmassa's
van Luik en van Verviers

(1) A. Aulard: Histoire politique de la Révolution française, blz. 61 (Parijs, 1901).
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geestdriftig volgen, in de verwachting van een beter bestaan. De ‘geboden van den
patriot’, die onder dezelven verspreid worden, verwekken onder haar een naïeve en
rechtzinnige vervoering, omdat zij meenen, dat ‘de gerechtigheid er aan verbonden
is’(1). Zij voelen zich in haar eigen oogen veredeld, en de hoedanigheid van burger,
zelfs van ‘lijdelijk burger’, volstaat voorshands om haar voldoening te geven. Wat
de kleine burgerij betreft, deze is zienlijk verlegen over de politieke macht, waarmede
zij plotselings begiftigd wordt, zonder dat zij die gevraagd heeft. Bij de
gemeenteverkiezingen te Luik, in Juli, kwamen, op 10.000 tot 15.000 kiezers, slechts
1081 op.
Terwijl de patriotten de grondwet hervormen, maken zij zich ook gereed, dezelve
te verdedigen. Een verbond met de Belgen ware een kostbare waarborg voor
welslagen, doch hoe zou samenwerking ooit mogelijk wezen met een partij die, te
Brussel, even de Vonckisten uitsloot en adel en Kerk evenveel genegenheid toedraagt
als deze te Luik tegenzin verwekken? Toch wordt onderhandeld, en de gelijkheid
van belangen leidt tot toenadering, hoezeer de partijgangers zoowel van van der Noot
als van Fabry daartegen gekant zijn. Van Eupen zelf zoekt het middel om tot een
overeenstemming te komen. Hij beveelt de Luikenaars Vonck's programma aan en
raadt hun naïefweg aan, zich met het kapittel te verzoenen. Verstandhouding was
natuurlijk onmogelijk, en, zoo de onderhandelingen voortgezet werden, vermocht
men niet tot een gemeenschappelijke werking te komen. Het verschil van
grondbeginselen, zegde Lebrun, had tusschen Belgen en Luikenaars ‘een
ondoordringbaren scheidsmuur opgericht’(2).
Doch, zoo de kopstukken der beweging aan hun grondbeginselen hielden, zoo
waren zij ook besloten, alles voor dezelven te wagen. Zij werken krachtdadig tot het
samenstellen

(1) Die uitdrukking ontleen ik aan een merkwaardigen brief van Melchior Fyon, welke, den 19n
Maart 1790, aan zijn meesters schrijft, dat hij patriot geworden is en hun de vijftien geboden
van den patriot zendt, om zijn houding te rechtvaardigen. De mededeeling van dat stuk ben
ik verschuldigd aan de bereidwilligheid van den Heer ridder de Limbourg, te Theux.
(2) Borgnet: op. cit., deel I, blz. 292.
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van een leger en, zoo goed en zoo kwaad als het gaat, slagen zij daarin. Zoo het hun
onmogelijk is een leening aan te gaan, toch vinden zij hulpmiddelen, dank zij de
bisschoppelijke inkomsten, de op de kerkgoederen gelegde belastingen, de
patriottische inschrijvingen, de verbeurdverklaring van de goederen der uitgeweken
kanunniken. Twee regimenten worden uitgerust en rondom die kleine legermacht
komen vrijwilligers toegestroomd, die ongeoefend en ongedrild, doch vol ijver zijn.
Het volk van Franchimont, dat sedert Augustus door de propaganda van het congres
van Polleur bewerkt wordt, staat in massa op. Bij de tijding, in de maand Mei, dat
het leger van den Kreits op Maaseik marcheert, trekken de Luiksche troepen hetzelve
te gemoet. Met een weinig wilskracht, hadden de keizerlijken dezen in de pan gehakt.
Doch zij waren slechts krachtdadig als er te plunderen viel, en de officieren waren
zoo lafhartig als de manschappen. Zij werden den 27n Mei erbarmelijk teruggedreven
naar de Maas, na een demonstratie tegen Hasselt, wiens artillerie in het geheel uit
twee veldslangen bestond. Een nieuwe poging, welke zij, na versterking te hebben
ontvangen, in het begin van Augustus beproefden, had niet méér geluk. Een onbesliste
slag in de heide van Genk noopte er hen toe, op Maaseik terug te trekken; daarna
gaven zij geen teeken van leven meer (9 Augustus).
Doch het verdrag van Reichenbach was pas geteekend Oostenrijk zou de plaats
van het Duitsche Rijk innemen en terzelfder tijd èn de Luiksche èn de Belgische
omwenteling smachten.
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Hoofdstuk IV.
De restauratie(1)
I
Oostenrijk had zich, in 1713, vóór de Vereenigde Provinciën moeten vernederen om
de Nederlanden te verwerven; ten prijze van zijn vernedering vóór Pruisen, kon het
die in 1790 terugwinnen. Het moest zelfs dulden, dat Frederik-Willem's bondgenooten,
Engeland en Holland, de uitvoering nagingen van de verbintenis, welke het aangegaan
had. Het Belgisch vraagstuk was dan ook, meer dan ooit, een Europeesch vraagstuk.
Het belang van de beide zeemogendheden, evenals dat van Pruisen, vergde, dat
Oostenrijk belet werd, zijn macht al te volledig in België te herstellen, terwijl dit
land, dat zij in den steek lieten, verhinderd werd zich, uit wanhoop, aan Frankrijk's
zijde te scharen. Haar bemiddeling tusschen Leopold en zijn onderdanen had tot doel,
dezen een voldoende zelfstandigheid te waarborgen, om voortaan de macht van genen
te verlammen. Ware het Congres behendig te werk gegaan, dan was het er wellicht
in geslaagd, zoodanige voorwaarden te bekomen, dat Oostenrijk nog slechts een
schier nominale souvereiniteit over het land had. De kans om daar-

(1) Ik bepaalde mij erbij, in dit laatste hoofdstuk, den algemeenen aanblik der kortstondige
Oostenrijksche restauratie te schetsen Hoe belangrijk deze ook in haar bijzonderheden weze,
toch heeft zij eigenlijk, in de algemeene ontwikkeling der geschiedenis van België, slechts
een bijkomende waarde. Voor de bijzonderheden, leze men het steeds onontbeerlijk boek
van Ad. Borgnet: Histoire des Belges à la fin du XVIIIe siècle. Het werk van H.-R. von
Zeissberg: Zwei Jahre Belgischer Geschichte 1791-1792 (Weenen, 1891) voegt daar maar
weinig werkelijk belangrijke inlichtingen aan toe, doch het is nuttig voor de beoordeeling
van Oostenrijksch standpunt. Voor de Luiksche herstelling, zie de reeds in het vorig hoofdstuk
vermelde werken van Borgnet en van Daris; het eerste geeft veel omstandige verhalen.
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toe te geraken, was des te grooter, daar de kabinetten van Berlijn, van Londen en
van 's-Gravenhage, na België om den tuin geleid te hebben, daarover ietwat beschaamd
moesten wezen en bereid zijn, hetzelve zoo edelmoedig te behandelen als van
diplomaten kan gevergd worden.
Doch dat Congres, dat niets had voorzien, was ook onbekwaam iets te herstellen.
Het had het volk al te lang met bedrieglijke beloften gepaaid, dan dat het den toestand
in 't gezicht zou zien en dezen zou openbaren. In zijn verlegenheid, trachtte het slechts
tijd te winnen, zich zelf te misleiden en de natie te misleiden omtrent het
onvermijdelijke. Den 8n Augustus liet het nog het bestaan van het verdrag van
Reichenbach loochenen en bevestigde het plechtig, dat het alle verstandhouding met
Weenen of met eenig andere mogendheid verwierp, ‘zoo deze de onafhankelijkheid
en de vrijheid van de provinciën moest kosten’(1). Toch bedroog het zich niet omtrent
zijn zwakheid. Het wist wel, dat zijn aanzien in België even onbeduidend was als in
den vreemde, en, op het oogenblik dat gansch de buitenlandsche politiek op zijn
houding zou drukken, poogde het zijn wankelend gezag te versterken. Den 19n
Augustus, zette het de Staten van de provinciën des verbonds ‘dringend’ aan, ‘voor
enkele dagen’ buitengewone afgevaardigden naar Brussel te zenden. ‘De natie, zegde
het, wier wilskracht schijnt te verslappen, hoeft opgebeurd door schikkingen, welke
haar het bewustzijn harer kracht teruggeven. Wij hebben vertrouwen, dat de
medewerking van verstand en van wijsheid, de vereenigde gevoelens van al de
provinciën en de krachtdadigheid, welke het denkbeeld eener groote zaak en het
beeld van groote omstandigheden steeds ontwikkelen, gezichtspunten en hulpmiddelen
zullen doen kennen, welke het vertrouwen en de wilskracht der natie zullen versterken
en haar onafhankelijkheid bevestigen’(2).
Dit ‘versterkt Congres’ werd den 23n Augustus geopend. Het zetelde ouder
gewoonte met gesloten deuren, en daar werd de toestand uiteengezet. Wellicht zouden
de ‘bemidde-

(1) Gachard-Verhaegen: Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, deel XIII. blz. 568.
(2) Gachard: Documents sur la révolution belge de 1789, blz. 302.
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lende mogendheden’ zich laten vermurwen. Wellicht zou Frankrijk zich het lot van
het land aantrekken. Er werd dus besloten, te gelijk gezanten te sturen naar Berlijn,
naar Londen, naar 's-Gravenhage en naar Parijs, zonder even te bedenken, dat het
gelijktijdig aanzoeken èn van de noordelijke mogendheden èn van Frankrijk, den
argwaan van de eenen en van het andere zou verwekken. Met een roerende
argeloosheid vleide men zich, dat Frankrijk, tegen hetwelk tot hiertoe slechts
beleedigingen gebraakt werden, dadelijk zou bijspringen ‘om het despotisme uit onze
provinciën te verwijderen en vooral om de Oostenrijksche overheersching uit dezelven
te verdrijven’(1).
Men hoopte de genegenheid van de zeemogendheden te zul len winnen, door zich
heel nederig aan te stellen, door te beloven niemand te zullen hinderen, door ‘de
vrees te verdrijven, welke zij mochten koesteren omtrent de regeeringswijze welke
wij zouden aannemen en omtrent onze handelsondernemingen of onze
bondgenootschappen’. Door zijn haat voor Oostenrijk verblind, was het Congres
bereid om, als het maar aan hetzelve kon ontsnappen, ‘zulk een toestand van vrijheid
te aanvaarden, welke geenerlei naburige mogendheid kon ontrusten’. Het getroostte
er zich in, onder voogdij te leven, als het maar niet onder die van Leopold was.
Alle hoop zou wellicht niet verloren geweest zijn, zoo de tegenstrijdige
onderhandelingen, waarin de waardigheid des lands betrokken was(2), dan nog door
een krachtige militaire bedrijvigheid ondersteund waren, zoo de Oostenrijkers vóór
de ontvangst van versterking, waren achteruitgedreven. Doch het Congres had
evenveel onbekwaamheid aan den dag gelegd in het leiden van den oorlog als in het
leiden van de diplomatie. Dumouriez, die het Statenleger in de maand Juni zag, vond
dat het ‘vol moed was, doch dat het hetzelve mangelde aan wapens, kleeren, munitie,
geld, officieren en

(1) Gachard: Documents sur la révolution belge de 1789, blz. 333. Cf. Eug. Hubert: Un mémoire
inédit du duc Albert de Saxe-Teschen. Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., deel XXXIV [1920],
blz. 41 en volg.
(2) Zie den toon, waarop Hertzberg, dien het Congres op 6 Augustus aan de beloften van Pruisen
herinnert, van ‘onfatsoenlijkheid’ spreekt. Van de Spiegel: Résumé des négociations. blz.
307.
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tucht’(1). Hij bedroog zich niet, zoo hij in Schoenfeldt een ‘schurk’ zag, die de
lichtgeloovigheid van het Congres misbruikte. Met wilskracht, met goede oversten
en met geldmiddelen ware het nochtans mogelijk geweest, ordentelijke strijdkrachten
uit te rusten. Het was voorzeker moeilijk, doch niet onmogelijk, de door de
geestelijkheid opgeruide buitenlieden te benuttigen. Doch, een op 3 Juli opgemaakt
ontwerp tot het inrichten van een algemeene oproeping was in het vergeetboek
geraakt. Het spreekt van zelf, dat het te laat was om den verloren tijd in te winnen
en de groote krachtsinspanning te beproeven, waarin men misschien zou geslaagd
zijn, ware zij eenige maanden vroeger beproefd. Niettegenstaande hun mindere
getalsterkte, hadden de Oostenrijkers pas in Limburg een overwinning behaald. Den
13n Augustus werden de patriotten uit Herve verdreven.
Toch liet het Congres zich misleiden door het voorgewend vertrouwen van van
der Noot en van van Eupen, en het besloot een groeten slag te wagen. Het verordende
een gedwongen leening van 10 millioen, en riep de vrijwilligers onder de wapens.
De verbintenis was bepaald tot drie weken, met een soldij van acht stuivers daags.
In al de kerken preekten priesters en monniken den heiligen oorlog. Een lofzang voor
de troepen werd gedrukt. Omstreeks half September, stonden ongeveer 15.000 man
rond het overschot van het patriottisch leger geschaard. Zij waren blijkbaar van
goeden wil en niemand twijfelde aan hun welslagen.
Gansch onverschillig, liet Schoenfeldt dat leger vooruitrukken. Zijn plan was wat
het wezen moest. Van Andoy, waar zijn hoofdkwartier lag, zou hij recht op de
Oostenrijkers marcheeren, terwijl Köhler, van Bouvignes uit, hun linkervleugel zou
aanvallen. De veldtocht, op 22 September aangevangen, liep op een jammerlijke
mislukking uit. De aanloop der troepen vermocht niets tegen den methodischen
weerstand van Bender's oude bataljons. Zij werden wanordelijk op de Maas geworpen.
De vrijwilligers, die overigens hun drie weken dienst volbracht hadden, stoven
wrevelig en ontmoedigd uiteen. De uitval in massa, dat eeuwige redmiddel der
radelooze regeerders, was mislukt. Om de regimenten te weer-

(1) Borgnet: Histoire des Belges, deel I, blz. 202.
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staan, die van den Donau naar België marcheerden, bleef er nog, tusschen Hoei en
Dinant, een linie van eenige duizenden manschappen over.
De nederlaag was des te rampspoediger, daar zij het Congres, tegenover de
mogendheden, in een vernederenden toestand stelde. Den 17n hadden haar te
's-Gravenhage in conferentie vergaderde ministers hetzelve een wapenschorsing
voorgesteld. In stede van dat aanbod te aanvaarden, ten einde hun welwillendheid
te verwerven, had het verkozen, liever het stuk te wagen. Het had niet willen of niet
durven luisteren naar de stem der wijzen, die aanrieden de gelegenheid ten nutte te
maken, om Leopold er toe te nopen, België tot een protectoraat of een onderkoninkrijk
in te richten, noch naar die der generaals, die verklaarden, dat een wapenschorsing
onontbeerlijk was. Want het Congres is bang voor het Brusselsch gepeupel, dat het
niet meer vrijelijk laat beraadslagen. De stad is door godsdienstwaanzin aangegrepen.
Alle dagen gaan processies uit, waarin het portret van van der Noot tusschen de
heiligenbeelden gedragen wordt. Vaderlandsche vervoering is tot grof mysticisme
ontaard. Den 6n October wordt een ongelukkige, welke, op den doortocht van den
stoet die O.-L.-Vrouw van Laken begeleidde, eenige kwinkslagen vertelde, door de
menigte gedood. De haat voor Oostenrijk, sterker dan die, eenige maanden te voren,
voor de democraten, vermengt zich, in de verwarde en opgezweepte hersenen, met
godsdienstwaanzin.
Overigens wordt het volk belogen door nieuwsbladen en pamfletten, die vertellen,
dat de mogendheden bereid zijn, België's onafhankelijkheid te erkennen. Het is klaar,
dat het Congres, bij de minste toegeving aan den keizer, aan de volks woede zal
blootstaan. Reeds moest het bedreigingen hooren en het had niet genoeg burgermoed
om ze te verachten. Vruchteloos schrijven zijn afgevaardigden te 's-Gravenhage (5
October), dat de mogendheden eenparig de noodzakelijkheid van den terugkeer van
Oostenrijk verklaren, dat zij echter bereid zijn, dien terugkeer met zulke waarborgen
te omringen, ‘dat wij vrijer zullen wezen dan de Engelschen’, en dat zij vragen, dat
een deputatie gestuurd worde, welke haar op de hoogte zou stellen van de nationale
grondwetten, ‘waar-
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van het werk van den Heer graaf van Neny’ hun slechts een beknopt begrip gaf; voor
alle antwoord krijgen zij, dat het Congres, nu het te laat is, de voorwaarden eener
wapenschorsing wil bespreken, ‘die van aard is om de onrust des volks te stillen
omtrent een godsdienst en een vrijheid, die het al te lief heeft om ze in gevaar te zien
brengen’ (20 October)(1).
Hoe blijkbaar het gevaar ook weze, toch wil het zulks niet zien. Van Eupen
schreeuwt maar immer, ‘dat hij niets gelooft van den opmarsch der Oostenrijksche
troepen, en dat alles te verhopen is van een aanstaand bondgenootschap tusschen
Pruisen en Frankrijk’. En nochtans laten de residenten van het Congres te Parijs
hetzelve weten, dat het diplomatisch comiteit der Nationale Vergadering hun bevestigd
heeft, dat Frankrijk ‘niet gereed is en dus voorshands den inval van de Oostenrijksche
troepen moet dulden’(2).
Terwijl aldus veel kostbare tijd verloren gaat, treft Leopold planmatig zijn
maatregelen. Men had het oogenblik laten voorbijgaan, waarop hem, dank zij den
goeden wil der mogendheden, voorwaarden konden opgelegd worden. Nu schrijft
hij zijn wil voor. Van het vurig liberalisme, waarmede zijn manifest van Maart zoo
zwanger was, is nu geen woord te vinden in de ‘verklaring’, die hij den 14n October
afkondigt. Want toen was hij slechts groothertog van Toscana en vermoedelijke
erfgenaam van een wankelende monarchie. Nu is hij met Pruisen verzoend en heeft
hij pas de keizerskroon op het hoofd gezet (30 September 1790); hij richt zich als
een grootmoedig vorst tot zijn oproerige onderdanen. Hij herinnert hun eraan, dat
de goddelijke voorzienigheid hen onder zijn erfelijke regeering heeft gesteld; hij
maant hen aan zijn wettig gezag te erkennen. Dat zij ophouden, ‘eene onbetaamlyke
vrijheid, onder welke alle goede inwooners in stilte zugten, door de beguicheling
eener hersenschimmige vryheid te dekken’. Hij, die ‘overreed is, dat van de liefde
der volkeren, de troonen der zelver grootsten luister en vasten steunzel bekomen,
stelt zich voor, niets te verzuimen om er het voorwerp van te worden’. Hij verbindt
zich op de plechtigste wijze en onder ‘guarantie’ van de hoven van

(1) Gachard: Documents, blz. 361.
(2) Ibid., blz. 364.
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Londen en Berlijn en van de Republiek der Vereenigde Provinciën, zijn Belgische
provinciën te zullen regeeren ‘volgens de constitutien, handvesten en privilegien’,
welke onder de regeering van wijlen Haar Majesteit Maria-Theresia van kracht waren.
Hij belooft ‘eene algemeene amnestie of vergifnis ten voordeele van al de geene, die
voor den 21n November de wapens zullen nederleggen’. Doch op dien dag, doet hij
‘een leger van 30.000 man na de Nederlanden aftrekken’.
‘Deze tijd is de laatste, welke zyne goedertierenheid kan bepalen’, en hij verzoekt
en vermaant de Staten der provinciën ‘de hand niet aftewyzen, welke hij hun als een
goed vader aanbiedt’.... en door ‘eene spoedige onderwerping de rampen te doen
ophouden, die deze ongelukkige provincien drukken’(1).
Het Congres ontving die verklaring op 1 November. Ongeveer gelijktijdig kreeg,
het ook een brief van de Conferentie der mogendheden, die het verzocht haar zijn
inzichten te laten kennen. Het stond dus voor geen anderen uitweg, dan vóór een
eenvoudige restauratie van het Oostenrijksch stelsel! En hoe zou het Congres, zelfs
in de veronderstelling, dat het zich erin berusten zou al zijn begoochelingen vaarwel
te zeggen, dit ooit durven bekennen? Want het Brusselsch volk schijnt aan waanzin
ten prooi. De overrompelde of medeplichtige politie laat de keizerlijke verklaring
op de Groote Markt verbranden. Schotschriften, pamfletten, naamlooze brieven
storten karre vrachten bedreigingen en beleedigingen op de van lauwheid verdachte
afgevaardigden, tot dusverre, dat verscheidenen hunner naar de zittingen niet meer
durven komen. Om de heethoofden te bedaren, is het Congres den 10n November
verplicht, hoewel het geen stuiver in kas heeft, voor vier jaar 20,000 recruten te
lichten, en den 15n roept het heel het land onder de wapens. Klaarblijkelijk is dit
slechts het volk zand in de oogen strooien, uit vrees van vermoord te worden. Het
heeft de macht niet meer, nog eenigerlei besluit te nemen. Den 16n, vijf dagen vóór
den door Leopold gestelden vervaldag, weet het geen anderen uitweg, dan te
's-Gravenhage een

(1) Zie in Gachard: Documents, blz. 377, den Franschen tekst en in Ordonnances des Pays-Bas
Autrichiens, deel XIII, blz. 605, den Vlaamschen tekst van deze verklaring.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

548
nieuw uitstel te vragen, ‘opdat de natie, welke niet redeneert als een mensch, den
tijd hebbe om te wikken, te overwegen en haar wensch uit te drukken’(1). Doch reeds
heeft de voorhoede der Oostenrijksche troepen Luxemburg bereikt, en graaf van
Mercy-Argeuteau, de gevolmachtigde des keizers bij de Conferentie, is onverbiddelijk.
Wat gedaan? Schoenfeldt schrijft den 20n, dat de vijand ‘in minder dan drie dagen’
vóór de poorten van Brussel zal staan, en vraagt om vrijgesteld te worden van de
verplichting, ‘langer een boot te sturen, waartoe, gezien de omstandigheden, zijn
krachten te kort schieten’(2). Dan, vóór de tweevoudige bedreiging, én van den
Oostenrijkschen inval zoo het zich niet onderwerpt, én van de woede des volks zoo
het zich wél onderwerpt, neemt het radeloos Congres zijn toevlucht tot een wanhopig
middel. Den 21n, 's avonds, bij het walmend lamplicht, te midden van het woest getier
dat zich onder zijn vensters verheft, roept het den derden zoon des keizers, aartshertog
Karel, tot erfelijk groothertog van België uit!
Dat tooveren van een vorst, bij het sluiten eener zitting, dat voorzeker in de
geschiedenis zijn weerga niet heeft, stelt een koddig, doch somber einde aan de
‘werkzaamheden’ van het Congres. Het onderbreekt zelfs, zooals men gehoopt had,
den marsch der keizerlijke troepen niet. Op den gestelden dag liet Bender dezelven
optrekken. Reeds den 24n November traden zij zonder slag of stoot Namen binnen.
Den 26n trok Schoenfeldt, die van den op Bergen geworpen Köhler afgesneden was,
in de richting van Brussel terug, zonder een enkel schot te lossen. De soldaten verlieten
de gelederen, mengden zich onder de bevolking, poetsten de plaat. Het Congres
verdween insgelijks. Den 27n, vergaderde het voor de laatste maal. Het dacht er nog
slechts aan, zijn vlucht voor te bereiden en door een eerlooze komedie het volk tot
het einde toe te misleiden, zonder den moed te hebben, het den waren toestand te
bekennen. Het schreef aan de Staten van Brabant, om hun het ‘trouweloos gedrag’
van Namen aan te klagen en de inwoners dier stad tot ‘eeuwige schande’ te doemen(3).

(1) Gachard: Documents, blz: 400.
(2) Ibid., blz. 413.
(3) Ibid., blz. 251.
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Wat de leden van het Congres betreft, hun ijver en hun streven waren ‘naar mate van
het gevaar vergroot’, en zij waren ‘bereid als eerste slachtoffers te vallen’. Doch hun
reiszakken stonden gereed; na de zitting, verhaastten de meest gecompromitteerden
zich, met van de Noot en van Eupen, naar Hollandsch-Brabant te vluchten. Het volk,
als uit een droom geschud, was onthutst. Eender hoefde zich slechts vóór Brussel te
vertoonen, om de onderwerping van de Staten van Brabant te bekomen. De stad werd
den 2n December bezet, Mechelen den 4n, Antwerpen den 6n, Gent den 7n. Bergen
was bezet sedert 30 November. Köhler had de laatste overblijfselen van het patriottisch
leger naar Vlaanderen gebracht. De manschappen werden te Aalst afgedankt.
De natie was zoozeer nedergeslagen, dat de keizer ze als overwonnen land had
kunnen behandelen. Hij was niet meer gebonden door zijn verklaring van 14 October,
vermits daarmede geenerlei rekening gehouden was. Doch het lag in zijn aard niet,
strengheid aan te wenden. Overigens had hij zich tegenover de mogendheden
verbonden, de grondwetten te zullen eerbiedigen. Hij vervulde zijn verplichting den
10n December. Hij deed zelfs meer dan hij beloofd had; niet alleen waarborgde hij
de beoefening van de regeering, zooals die onder Maria-Theresia geweest was,
alsmede het behoud van de nationale instellingen, doch bovendien beloofde hij de
loting nooit in België te zullen invoeren, de Staten en de rechtbanken te zullen te
rade gaan omtrent alle wetten van algemeen belang en inzonderheid omtrent die,
welke wijziging van de douanetarieven zouden bevatten, den gevolmachtigden
minister en den opperbevelhebber der troepen onder het gezag en de afhankelijkheid
van de landvoogden te zullen stellen en, ten slotte, ‘de twijfelachtige, moeilijk op te
lossen gevallen’, welke zich bij de uitvoering van de grondwettelijke bepalingen
mochten voordoen, te zullen overlaten aan de beslissing van door hem en door de
Staten aangewezen scheidsrechters(1).
Al die uitgebreide toegevingen kunnen natuurlijk niet verklaard worden door den
wensch, eindelijk toch ‘het voorwerp van de liefde der Belgen’ te worden. Zoo de
keizer

(1) Borgnet: op. cit., deel I, blz. 231.
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zich verbond nooit de loting te zullen invoeren, en zoo hij zijn recht besnoeide in
zake vaststelling der nieuwe douanetarieven, deed hij dit voorzeker om de
mogendheden gerust te stellen. Hij getroostte zich, voor dezelven in de Nederlanden
slechts een goedig nabuur te wezen. Hij bond zich de handen en herstelde, om zoo
te zeggen, en wél te zijnen, nadeele, de hoofdbepalingen van het Barrière-tractaat.
Met een echt verbazend gemis aan doorzicht, hadden zijn zelfzuchtige partners,
getrouw aan het aloud begrip van het Europeesch evenwicht, slechts aan de belangen
hunner hoven gedacht. Niet één hunner had voorzien, dat Frankrijk, dat zij
verachtelijk, om den wille van zijn politieke woelingen, als niet meer bestaande
beschouwden, eenige maanden later de monarchieën den handschoen zou werpen
en zijn zegevierenden stormloop tegen het Oude Stelsel zou beginnen met de
overweldiging der Nederlanden, waar zij zoo zorglijk Oostenrijk's krachten verlamd
hadden.
Daar Leopold er niet meer kon aan denken, België met den Oostenrijkschen Staat
te versmelten, zooals Josef II gedroomd had, zou hij er ook lichtelijk van afzien, er
zijn vorstelijke rechten uit te breiden. Het absolutisme van zijn broeder streefde er
tevens naar, én de menschen gelukkig te maken én de macht der monarchie te
versterken. Leopold, onverschillig voor het eerste en niet bij machte het tweede te
verwezenlijken, vroeg niets beters dan de rust terug te schenken aan een land, waaraan
hij nog weinig hield. Dat verklaart zijn verwonderlijke toegevingen en de vestiging
van een stelsel, dat de gevolmachtigde minister weder onder de bevelen van de
landvoogden plaatste en derhalve het hoofdbestanddeel van de hoofdregeering brak
en de provinciën herschiep in een soort van onderkoningschap, dat onder een
eenvoudig protectoraat staat. Dat verklaart nog de zachtheid eener restauratie, welke
schier niemand ontrustte, die generaal van der Mersch in vrijheid liet stellen, geenerlei
vervolgingen inspande en op kardinaal van Franckenberg geen andere weerwraak
nam dan de voldoening, hem in Sinter-Goedele een plechtigen dankdienst voor den
terugkeer des keizers te doen opdragen. Dat verklaart, ten slotte, de terugzending
naar Brussel, in afwachting van de komst der landvoogden, van
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graaf van Mercy-Argenteau, een menschelijken, vrijzinnigen, verlichten edelman,
die bovendien van Luikschen oorsprong was.
Leopold hoopte ongetwijfeld, dat het langdurig verblijf van dien diplomaat te
Parijs, waar hij de Omwenteling had zien aanbreken, zijn taak zou verlichten om een
volk te bevredigen, dat nog dronken was van vrijheidsideeën en nog verbijsterd door
de stuiptrekkingen der partijen. En, ware de verwezenlijking dier taak mogelijk
geweest, voorzeker hadden Mercy's beleid en schranderheid die weten te vervullen.
Doch een vreedzame restauratie van het Oostenrijksch stelsel was onmogelijk, op
het oogenblik en in de omstandigheden, waarin dezelve geschiedde. De wrok der
aristocratische ‘Statisten’ was al te hevig, het wantrouwen der geestelijkheid al te
groot, dan dat het mogelijk was dezerzijds een onontbeerlijke verzoening te
verhopen(1).
Doch zouden, mits eenige tegemoetkoming, de democratische Vonckisten, uit haat
voor hun tegenstrevers, niet tot de regeering toenaderen? Mercy beproefde, inderdaad,
hen te overhalen. De voornaamsten onder hen, de graaf van La Marck, de burggraaf
Walckiers, ietwat beschaamd over een revolutie, die zoo'n slechte wending genomen
had, waren met goeden wil bezield en genegen, den minister te helpen tot het leiden
der regeering, overeenkomstig een verstandig liberalisme en een burgerlijken en
modernen grondwettigen geest. Einde Februari 1791, stichtte Walckiers te Brussel
een maatschappij van de Vrienden van het Openbaar Welzijn, ingericht naar de
Parijsche clubs. Ongelukkiglijk hoefde daar ook de klaarblijkelijkheid erkend, dat
geen verstandhouding mogelijk was. Om de democratie te winnen, was het niet
voldoende, een platonische genegenheid voor de rechten van den mensch te betuigen:
dezen dienden toegepast en, in de eerste plaats, de Staten vervangen door de sedert
zoo lang en

(1) Om slechts van een enkele episode gewag te maken, vermelden wij hier den eindeloozen en
ergerlijken twist tusschen de regeering en de Staten van Brabant, aangaande zeven raadsheeren
van den Raad van Brabant, die vroeger Josef II onderdanig waren en welke de Raad
hardnekkig weigerde in zijn midden op te nemen. Omtrent die zaak, zie Exposé historique
de la situation des affaires au, duché de Brabant au mois de décembre 1791 (Brussel, 1792).
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zoo krachtig gevraagde nationale vergadering. Nu, dàt juist kon noch wilde de
regeering toestaan, en wél minder nog uit grondbeginsel dan uit noodzaak. Zij had,
immers, zoo even plechtig beloofd de nationale grondwetten te zullen eerbiedigen
en, derhalve, geenerlei nieuwigheid te zullen invoeren. Vergeefs vond Mercy de
Staten belachelijk en schadelijk; goedschiks of kwaadschiks, moest hij ze wel
behouden, zooals zij waren. Doch, daar hij niet bij machte was de democraten te
bevredigen, kwam hij zoowel met hen als niet de behoudsgezinden in onmin. De
beide partijen, die elkander zoo hevig toegetakeld hadden tijdens de Brabantsche
Omwenteling, zouden zich weer vereenigen tegen Oostenrijk, den
gemeenschappelijken vijand.
De terugkeer van de landvoogden, op 15 Juni, de aanstelling van graaf van
Metternich- Winneburg tot gevolmachtigd minister, de inhuldiging van Leopold en
de afkondiging van een algemeene kwijtschelding konden den toestand geenszins
verbeteren. Ter uitzondering van de bisschoppen, die graag weer in de gunst der
regeering wilden komen, was schier iedereen ontevreden. Oostenrijk had geen andere
aanhangers dan eenige keizerschen, oudambtenaars of betaalde pamflettisten. Doch
hun overdreven ijver stichtte meer kwaad dan goed. Om erin te slagen de democraten,
wien geen politieke voldoening kon gegeven worden, terug te winnen, zouden zij
dezen in den anti-clericalen strijd medesleepen. Leopold werd voorgesteld als een
verlichte vorst, vijand van het fanatisme en verdediger van de burgerlijke vrijheid.
Waarom zich niet rond hem geschaard? Waarom zou men zich niet vereenigen tegen
de monniken en de aanstichters eener nieuwe priesterdwingelandij? ‘Koningsgezinden,
Vonckisten, kortom, goede burgers, riep een hunner uit, laat U niet langer beleedigen!
Zoo men herbegint, bewijst dat gij de ware aanhangers van vorst en vrijheid zijt.
Geeft elkander den kus van den burgerlijken vrede! De beleediging van één worde
de beleediging van allen’(1).

(1) Colère et grande colère du frère Batau, blz. 6 (Brussel, 1 Juni 1791). Zie nog, onder de
tallooze pamfletten, door welke de koningsgezinden trachten de Vonckisten tot Leopold te
doen toetreden, door de verlichte lieden en de ‘goede burgers’ tegenover de monniken en de
Staten te stellen: L'Olivier ou discours prononcé à l'arrivée de S.A.R. l'archiduc Charles à
Bruxelles, de 30 septembre 1791, en vooral Het verlost Nederland vereerlijkt door de lang
gewenschte aenkomst hunner K. Hoogheden de Arts-hertogin Maria-Christina en den
Koninklijken prins Albertus Casimirus, door C.-M. S[panoghe], een langen, groven,
schoolmeesterachtigen aanval tegen de geestelijkheid en tegen de Vandernootisten, doorspekt
met beschuldigingen tegen de vijanden van den schrijver en lage flikflooierijen voor den
keizer en de aartshertogen.
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Doch al die bombast diende tot niets. Ongetwijfeld, waren de democraten ten hoogste
verbitterd over den ijver, waarmede de geestelijkheid hen bestreden had. Ongetwijfeld,
verborgen velen onder hen hun vijandschap niet meer voor de Kerk, welke deze zelf
verwekt had(1). Doch die wrevel verdween onder de drukking van het vernieuwd juk.
De natie behield zulke dierbare herinnering aan de kortstondige onafhankelijkheid,
welke zij genoten had, dat zij er haar oude veeten om vergat(2). Zij kreeg bewustzijn
van zich zelf en, onder dezelfde kwalen lijdend, werd zij nu gewaar, dat haar
inwendige worstelingen eigenlijk slechts, uitingen van een zelfde liefde voor vrijheid
en voor zelfstandigheid waren geweest. Boven de alledaagsche Oostenrijksche
regelmaat, verkoos zij nog het onmatig, luidruchtig getwist der partijen. Zij wilde
haar zaken zelf beredderen, verzekerd als zij was, dat zij gelukkiger zou wezen, zoo
zij naar eigen believen handelde, in stede van zich gedwee door den vreemde te laten
leiden. Het was niet vergeefs, dat zij - in weerwil van het particularisme, van de
strijdigheid van belangen en van het verschil van talen, sedert zoovele eeuwen, te
midden van zoovele wisselvalligheden en zoovele stelsels, onder de vorsten der
middeleeuwen, onder de hertogen van Bourgondië, onder Karel V, onder Philips II
en onder Josef II - haar vorsten steeds het recht betwistte over haar te beschikken en
haar als onderdaan te behandelen. Haar innerlijk gevoel, haar maatschappelijk instinct,
door de geschiedenis in de Vlaamsche als in de Waalsche harten gelegd, vereenigde
haar tot een zelfde gemeenschap, die ongetwijfeld vol verscheidenheid, ja vol
tegenstelling was, doch die hetzelfde leven leefde(3).

(1) Schlitter: Briefe der Erzherzögin Marie Christine, blz. 114.
(2) Voor de toenadering der partijen tot elkander, zie ibid., blz. 147, 155, 181, 183, 214, 231.
(3) Het is wat Mercy, door zijn slechte stemming verbitterd, maar niet begrijpt, als hij België
beschuldigt, dat het geen ‘natie’ is Zeissberg: Zwei Jahre, deel I, blz. 56. Het is een verwijt,
dat het meer dan eens moest hooren van de regeeringen, die niet vermochten het te
onderwerpen, zonder er aan te denken, dat zij daardoor juist zijn nationalen geest bevestigden.
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Tweemaal was zii eenparig opgestaan onder de drukking der vaderlandsliefde. De
Revolutie, die haar nog deed trillen, had haar aan de roemvolle omwenteling van de
XVIe eeuw doen herinneren. En ginds, aan haar zuidergrens, bood een nieuwe
omwenteling de vrijheid aan de volkeren! Hoe zou zij het grootsche drama, dat in
Frankrijk afgespeeld werd, niet met de meeste belangstelling volgen? Niet alleen
hoorde zij daarvan den weergalm, doch reeds werd zij er in medegesleept.
De emigratie die, sedert de vlucht van Lodewijk XVI naar Varennes, dag aan dag
vermeerderde, vervulde al de Belgische steden met edelen, met officieren, met mooie
dames(1). Hun luchthartigheid, hun gezwets, het vertrouwen waarmede zij overal
rondstrooiden dat zij weldra door Leopold zouden ondersteund worden, maakten de
Iandvoogden verlegen en verbitterden het volk. Er werd nog slechts, over Frankrijk's
zaken gesproken. Deze brachten de hoofden op hol. ‘Al onze wederspannelingen,
schrijft Maria-Christina den 3n Augustus, vleien zich met de mogelijkheid van een
nieuwe omwenteling’(2). En iedereen is onwillig, voegt zij er met overschot van gelijk
bij. Nu maken de Staten en de democraten gemeene zaak tegen de regeering. ‘De
geestelijkheid is zoo verblind, dat zij het gevaar niet ziet, dat zij loopt door van den
vorst af te gaan; zij ziet zelfs het gevaar niet, waarmede het Fransch stelsel haar
bedreigt’(3). Zonder de aanwezigheid der troepen, die in de steden een althans
schijnbare onderwerping in stand houden, zou het ergste te verwachten zijn. De
politie durft niet optreden tegen de geheime zendboden, die uit Parijs het volk komen
opruien. In December verwekt Théroigne de Méricourt, die van Weenen komt, te
Brussel veel ergernis door haar houding als amazone der revolutie, en roemt zij er
zich op, dat zij met den keizer heeft

(1) Zie F. Magnette: Les émigrés français anx Pays-Bas, 1789-1791. Mémoires in-8o de l'Acad.
roy. de Belgique, 2e reeks, deel IV [1907].
(2) Schlitter: Marie-Christine, blz. 147.
(3) Ibid., blz. 148.
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gesproken en hem ‘tot haar grondbeginselen en gevoelens heeft bekeerd’(1).
Doch het ergste is dat, in Fransch-Vlaanderen, oud-Vonckisten en democraten,
vereenigd met Luiksche patriotten, te Rijsel clubs stichten, partijgangers werven en,
onder de bescherming van de Wetgevende Vergadering van Parijs, bevestigen dat
zij België weldra zullen overweldigen om de Oostenrijkers daaruit te verjagen. Dat
is geen eenvoudig gezwets van verbitterde tinnegieters. Want dag aan dag wordt
Frankrijk strijdlustiger. Reeds van de maand December af, bereidt het zich blijkbaar
tot den oorlog. En dat oogenblik kiezen de Staten, om belastingen en toelagen te
weigeren!
Het valt zich niet te ontveinzen, en de landvoogden verbergen Leopold geenszins,
dat 's keizers pogingen tot tegemoetkoming jammerlijk mislukken. Hij moet, òf zich
aan een nieuwe omwenteling verwachten, òf het volk met geweld onderdrukken.
Zijn schielijke dood (1 Maart) stelde zijn opvolger Frans II vóór die keus. Overigens
had deze den tijd niet om kiezen: den 20n April 1792 werd Oostenrijk den oorlog
verklaard door Frankrijk.

II
Schier terzelfder tijd, dat het Oostenrijksch stelsel in de Nederlanden hersteld werd,
vestigde Hoensbroech zich weder te Luik. Niet alleen was, beiderzijds, de restauratie
gelijktijdig; zij doorliep ook dezelfde stadiën. De Luiksche democraten waren zoo
onbehendig bij de onderhandelingen, zoo halsstarrig in de begoocheling, zoo
onplooibaar in het onmogelijke, als de Brabantsche aristocraten. Hoe fel de
tegenstelling hunner grondbeginselen ook weze, schijnen de eenen en de anderen,
in de crisis die zij beleven, door denzelfden waanzin aangegrepen, omdat zij zich
aan dezelfde hartstochten overleveren.
Na het verdrag van Reichenbach, dat den keizer met den koning van Pruisen
verzoende, viel op de bescherming van Berlijn niet meer te tellen. De Luikenaars
bevonden zich ongeveer in denzelfden toestand als drie eeuwen te voren, toen

(1) Ibid., blz. 211.
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Lodewijk XI en Karel de Stoute het verdrag van Péronne gesloten hadden(1). Nu
handelden zij op dezelfde wijze als toen. In stede van zich in het onvermijdelijke te
schikken, lieten zij zich door de geweldigste aanvoerders medesleepen om tegen
hetzelve op te staan. Even verblind door hun haat voor Hoensbroech, als het
Brusselsch Congres het was door zijn wrok tegen Oostenrijk, dachten zij er slechts
aan, den terugkeer van den bisschop te beletten. Om, in 1465, aan Lodewijk van
Bourbon te ontsnappen, hadden zij een momboor, Marcus van Baden, gekozen. Die
oude herinnering aan het noodlottigste tijdvak hunner geschiedenis kwam de
heethoofden te binnen. Den 7n September stelde de Raad der ‘cité’ voor, het
regentschap aan den prins van Rohan op te dragen(2). Dadelijk trad de Derde Stand
dat voorstel bij, en wat van het kapittel en den adel overbleef, was wel gedwongen,
deze beslissing goed te keuren.
De keus van Rohan als momboor had niet alleen tot doel, de Kamer van Wetzlar
en het Duitsche Rijk te tarten. Die wispelturige, eerzuchtige prelaat was een
Franschman: wellicht zou hij de hulp van Frankrijk aanbrengen. Alles zette het volk
aan, die hulp te aanzoeken: de invloed, dien Frankrijk sedert lang op hetzelve oefende,
en vooral de gemeenschap van verzuchtingen en grondbeginselen. Reeds in December
1789, had het Congres van Polleur laten verstaan, dat het de vereeniging niet Frankrijk
zou vragen, zoo het niet mogelijk was de grondwet te ‘vernieuwen’, en, in de maand
Juli, had het afgevaardigden naar Parijs gezonden om deel te nemen aan het ‘verheven
feest’ der federatie(3). Onder voorwendsel de betaling te vragen van een oude schuld
wegens krijgsleveringen, werd Reynier door den Derden Stand en door den Raad
van de ‘cité’ belast, de stemming van de Nationale Vergadering te polsen. Weldra
werd Henkart hem toegevoegd, en beiden lazen, den 18n September, te midden van
het protest der rechterzijde en van de toejuichingen der

(1) Geschiedenis van België, deel II, blz. 288.
(2) Omtrent de schijnregeering van dat personage, zie H. Sage: Une république de trois mois.
Le prince de Rohan Guémenée, archevéque de Cambrai, régent de la nation liégeoise. Bullet.
de la Soc. Verviétoise d'historre et d'archéologie, deel VIII [1909].
(3) Code de droit public des pays réunis de Franchimont, Stavelot et Logne, 1e boekd., 2e deel,
blz. 4, 67.
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linkerzijde, vóór de Vergadering, die hun de eer aandeed hen tot de zitting toe te
laten, een memorie, waarin duidelijk de hulp van Frankrijk tegen de verdrukking
werd aangezocht. Doch Frankrijk was niet gereed; vooralsnog kon het slechts zijn
genegenheid bieden.
Hoe vast besloten de Luikenaars ook waren, niet onder Hoensbroech's gezag terug
te keeren, toch werd onderhandeld te Frankfort, waar de ministers van de bestuurders
van den Kreits van Westfalen zich hadden begeven, met het oog op de aanstaande
kroning van Leopold als keizer. Hoewel de koning van Pruisen ten voordeele van
de Luikenaars niet meer kon of wilde optreden, bleef hij hun toch welwillend. Hij
beloofde, van den prins de afschaffing te zullen bekomen van de hoofdpunten van
het reglement van 1684. De Derde Stand verwierp met verachting zulke grondslagen
tot onderhandeling, en antwoordde met den voorslag, Hoensbroech een pensioen te
betalen, als prijs van zijn afstand, met den eisch, dat het volk vrijelijk over den vorm
zijner instellingen zou beslissen. Het was voortaan zeker, dat alle overeenkomst
onmogelijk zou wezen. Overigens, toen de Luiksche afvaardiging te Frankfort
aankwam, stond zij reeds vóór een genomen beslissing. De betrokken hoven waren
overeengekomen omtrent den terugkeer van den prins, mits de afkondiging van een
algemeene kwijtschelding, na hetwelk tot het herstel der grieven zon worden
overgegaan.
Die de Luikenaars te Frankfort opgelegde voorwaarden komen overeen met die
welke, rond denzelfden tijd, de Belgen door de Haagsche Conferentie voorgeschreven
werden. Die treffende overeenstemming bleef verder voortduren. Te Luik, evenals
te Brussel, verbroddelt het volk aanstonds de onderhandelingen. Dezen worden niet
meer gevoerd door de Staten, doch volgen de richting, welke de volkswoede haar
geeft. De Maatschappij ‘De Vrienden van de Vrijheid’ en het meerendeel van de
leden van den Gemeenteraad nemen de leiding van den wederstand in handen. Den
4n October verwerpen de zestig sectiën van de stad eenparig de voorstellen van
Frankfort. De burgercompagnieën, in carré gevormd tot het hooren voorlezen
derzelven, verwerpen ze eveneens. Hun beslissingen schijnen in een gekkenhuis
uitgedacht. Daarin
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worden de voorstanders der verzoening uitgescholden voor domooren, eerloozen,
verraders van het vaderland, en worden de voorstellen van de bestuurders van den
Kreits ongerijmd, onbillijk, onzinnig geheeten. Dohm komt inderhaast naar Luik
terug, dringt er vergeefs op aan, dat de toestand met kalmte en bezadigdheid
beoordeeld worde. Hij geeft in overweging, de Conferentie voor te slaan, tot haar
zienswijze toe te treden, mits de verbintenis, ‘dat de natie zal vertegenwoordigd
wezen door vrijelijk door haar gekozen afgevaardigden, zonder invloed of
tusschenkomst van den prins-bisschop, en dat de wetgevende macht zal beoefend
worden door de Staten welke, op die wijs, de “instemming des lands” zullen
vertegenwoordigen’(1). Hij geeft de verzekering, dat de koning van Pruisen die
wijziging zal doen aannemen, welke, feitelijk, 's lands souvereiniteit vestigt. De
menners aanhooren hem met spotternij, en hopeloos erkent hij, ‘dat het Luiksche
volk, dat zoo bekwaam is slechts de rede te ondersteunen als het goed onderricht is,
daartoe nu zoo onbekwaam is, in zulk een gewichtig oogenblik’(2). Zoo Rohan en de
meeste leden van den Derden Stand vrij mochten handelen, zouden zij ongetwijfeld
zijn voorslag aannemen. Doch het volk jaagt hun schrik aan, zooals het ook het
Brusselsch Congres schrik aanjaagt en, vóór het oproer dat in de straten smeult,
hebben zij den moed niet, een besluit te nemen (11 October).
Edoch, terwijl de ‘aristocraten’ zich verheugen over de verblindheid hunner
vijanden, vertrekken nieuwe afgevaardigden naar Frankfort. Daar, onder de drukking
van Pruisen en buiten den invloed der woelige menigte, aanvaarden zij de voorstellen
van den Kreits, onder voorbehoud van goedkeuring door hun lastgevers. Hun wordt
tijd gegeven tot 1 November. Doch, weer evenals te Brussel, in stede van een besluit
te nemen, vleien de Staten zich met de hoop, tijd te zullen winnen. Even goed als
van Eupen over den toestand van Europa ingelicht, voorspellen verscheidene hunner
leden een algemeenen oorlog, die alles weer overhoop zal werpen. Daags vóór den
gestelden datum (31 October), wordt een zending naar Berlijn gestuurd! Nu werd de
koning het beu.

(1) Borgnet: Histoire de la Révolution liégeoise, deel I, blz. 4l0.
(2) Ibid., deel I, blz. 414.
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Hij antwoordde de stijfhoofden, wien zijn agenten sedert reeds zoolang trachtten
rede te doen verstaan, dat hij zich hun zaak volstrekt niet meer aantrok. 's Anderen
daags, 1 November, werden de Luikenaars aangemaand door de ‘uitvoerende
Commissie’, welke door den Kreits belast was die zaak te vereffenen, dat zij hun
onderwerping vóór den 3n moesten doen.
Zij gaven geen antwoord. Hoewel het patriottisch leger slechts 2000 man sterk
was, aarzelden de dwepers niet, geweld tegen geweld te gebruiken. De steeds te
Maaseik gekantonneerde, door desertie en tuchteloosheid sterk gedunde troepen van
den Kreits waren niet veel talrijker dan die der patriotten en waren door werkeloosheid
gedemoraliseerd. De nadering van een korps vrijwilligers volstond om ze, den 9n
December, vóór Visé, op den rechteroever der Maas terug te werpen. Voor de derde
maal, week het Heilige Roomsche Rijk vóór een handvol oproerlingen. Na zooveel
plechtige vonnissen en zooveel dreigende vermaningen, zou het Kamergerecht
overtuigd geweest zijn dat het belachelijk was, zoo het maar de beteekenis van dat
woord gekend had.
Het Duitsche Rijk boezemde de Luikenaars zooveel verachting in, dat zij er niet
eens aan dachten, hun zegepraal te vieren. Doch zij vernamen, dat Wetzlar, alle
eigenliefde afleggend, de ten uitvoer leggende vorsten pas een vernedering had
aangedaan, welke dezen niet schenen te bemerken, en hun keizer Leopold had
toegevoegd, in zijn hoedanigheid van bestuurder van den Kreits van Bourgondië (20
December).
Sedert onheugelijke tijden was de Kreits van Bourgondië nog slechts een oude
herinnering. Doch het Kamergerecht was beter op de hoogte van het verleden, dan
van het huidige. Hier ten minste werd het goed gediend door zijn behouds gezinde
schoolvosserij(1). De Oostenrijksche troepen hadden

(1) Pruisen dat, onder Frederik II, loochende, dat België deel van het Duitsche Rijk uitmaakte,
was, in 1789, om Oostenrijk te dwarsboomen, van een ander gevoelen. Zie Gérard: Rapédius
de Berg, deel II, blz. 282. Nu riep Wetzlar de schim van den Kreits van Bourgondië ter hulp,
ten behoeve van dat zelfde Oostenrijk, dat er groote zorg voor gehad had, daarover, sedert
het verdrag van Utrecht, nooit een woord te reppen.
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zoo juist de gemakkelijke restauratie van België volbracht. Een eenvoudige beweging
op hun rechterflank zou voldoende wezen om de Luikenaars te verpletteren, en het
Duitsche Rijk mocht zich vleien, die onbeschaamde vlegels tot rede te hebben
gebracht; Wetzlar had immers zijn onmacht met een gerechtelijke spitsvondigheid
goedgemaakt en Bender's mooie regimenten eenvoudig als troepen van den Kreits
beschouwd, zonder er aan te denken dat het aldus dezelven met de koddige, ellendige,
benden van Westfalen gelijkstelde.
Hoe jammerlijk dat middel ook was, toch stelde het een einde aan de Luiksche
omwenteling. Het was al te klaar, dat het Oostenrijksch leger, bij den eersten stoot,
alles zou verpletten wat het ontmoette. Bij de tijding van de tusschenkomst des
keizers, werd, behalve door eenige beethoofden, van geen verzet meer gesproken.
Toch was alle hoop niet verloren. Leopold stond te boek als een verlicht mensch;
vroeger had Luik zich verheugd in zijn hervormingen in Toscana, in de bescherming
die hij Scipio Ricci, bisschop van Pistoja, in dezes strijd tegen het ultramontanisme
verleend had. Zijn lankmoedigheid jegens de Belgen gaf eveneens goede verwachting.
Misschien zou het niet onmogelijk wezen, hem tot de zaak van de vrijheid te winnen
en hem er toe te nopen, als vroeger de koning van Pruisen deed, als bemiddelaar op
te treden tusschen een volk, dat zijn rechten eischt, en een stijfhoofdigen en
reactionnairen bisschop. Reeds den 23n, schreven de Staten en de Raad der stad aan
Metternich, dat zij zich verlieten ‘op den oppersten wil des keizers’. Zij zonden
afgevaardigden naar Weenen en naar Brussel. Doch Leopold weigerde hen te
ontvangen; van Mercy en van Bender kregen zij slechts goede woorden en den raad,
zich te onderwerpen. De tijding kwam, dab een Oostenrijksch korps, aangevoerd
door generaal Alvinzy, in aantocht was. Bij zijn nadering, waren de meest
gecompromitteerden verdwenen. Den 10ns Januari, verdween ook de momboor
Rohan. Den 12n namen de leden van den Gemeenteraad en hun vrienden, vergezeld
van de overblijfselen van het patriottisch leger, de wijk naar Frankrijk.
Denzelfden dag vestigden de Oostenrijkers zich rustig te Luik. Een ‘Keizerlijke
Commissie’ nam het bestuur van het
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land waar, in afwachting van den terugkeer des bisschops, die den 12n Februari 1791
geschiedde. Nooit had Hoensbroech heel veel wilskracht bezeten, en ziekte had ze
nu gansch uitgedoofd. Hij verliet zich op de leiding van dat gedeelte van het kapittel,
dat, van den beginne af, met de Staten gebroken had, en het ontbrak hem aan de
krachtdadigheid om dezes wrok in te toomen.
De Luiksche restauratie was, in tegenstelling met het zachtmoedig en
vergevensgezind herstel der Nederlanden, stug en achterdochtig. Niettegenstaande
Oostenrijk's aandringen, werd geen kwijtschelding afgekondigd. Een ‘grondwettelijk
edict’, den 10n Augustus uitgegeven, werkte de grondwet om in het voordeel van de
prinselijke prerogatieven. Het erkende den bisschop de wetgevende macht binnen,
de perken van de wetten des Duitschen Rijks en van de ‘vreden’ des lands. De Staten
die, als voorheen, ten minste eenmaal 's jaars zouden vergaderen, behielden het recht,
over de belasting te stemmen en den prins hun gevoelen omtrent belangrijke zaken
te doen kennen.
Al het gewoel, dat Luik beleefde, loopt dus slechts op een oplapping van het Oude
Stelsel uit. Een kortstondig genot der nationale souvereiniteit en der rechten van den
mensch had het den terugkeer tot den tijd van Maximiliaan van Beieren gekost! En
niet alleen dorst de prins zich wederrechtelijk den titel van wetgever toeëigenen,
doch de politieke privileges van het kapittel en van den adel werden hersteld; ja, het
verfoeilijk reglement van 1684 werd terug in werking gesteld. Doch, buiten eenige
edelen, liet niemand een protest hooren. De patriotten, die geen aanvoerders meer
hadden, verbeten zich in stilte, en onderhielden hun gramschap met het lezen van de
pamfletten, welke de uitgewekenen tegen den ‘dwingeland’ schreven. Oostenrijk, ja
het Kamergerecht zelf, laakten openlijk de kortzichtigheid en de bekrompenheid van
delegeering; zij werden niet aanhoord. Bij Hoensbroech's dood (4 Juni 1792) verwierp
het kapittel, uit vijandschap tegen Oostenrijk, den bisschop van Doornijk, die door
hetzelve aanbevolen was, en verkoos het Frans van Méan, een neef vanden af lijvige
(16 Augustus 1792).
De grootsche strijd, welke de Fransche Revolutie eindelijk-
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ontketend had, zou over zijn lot beslissen. Enkel eenige dagen na het Brunswijksch
manifest gekozen, moest hij standhouden of met het Oude Stelsel verdwijnen. Valmy
en Jemappes sleepten hem mede in den ondergang der oude wereld. Reeds einde
November, vluchtte hij, evenals de Oostenrijksche landvoogden van Brussel, vóór
het zegevierende leger van Dumouriez.
Belgen en Luikenaars waren vereenigd en als het ware versmolten en vermengd
in de groote Republiek, welke het hedendaagsch Europa zou baren.
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BEIEREN (Jan-Theodoor van), bisschop van Luik, 340, 347, 348.
BEIEREN (Josef-Clemens van), bisschop van Luik, 93, 108, 133, 155, 156, 159,
160, 161, 163, 164, 336, 343.
BEIEREN (Karel-Theodoor, hertog van), 232.
BEIEREN (Maximiliaan-Emanuel, keurvorst van), landvoogd der Nederlanden,
41, 43-48, 63-69, 82, 91, 94, 98, 108, 109, 110, 111, 121, 122, 123 n, 128, 129,
133, 156, 157, 160, 162, 163, 164, 180, 181, 187, 188, 191, 193, 206, 336.
BEIEREN (Maximiliaan-Hendrik van), bisschop van Luik, 12, 27, 42, 92, 93,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 152, 154, 155,
159, 306, 510, 561.
BELGIOJOSO (Lodewijk-Karel, graaf van), 239, 248, 382, 395 n., 396, 414, 429,
431 n., 435, 436, 438, 443, 509.
BELGRADO, 44, 439.
BELLE (Noorderdepartement), 34, 121.
BELOEIL (arr. Ath), 272, 324.
BENDER, Oostenrijksch generaal, 448, 470 n., 495, 544, 549, 560.
BENEDICTUS XIV, paus, 311.
BENTIVOGLIO, kardinaal, 243.
BERGEN, 28, 33, 42, 47, 48, 79 n., 80, 104, 110, 121, 124, 225, 229, 255, 264,
294, 332, 421, 426, 433, 469, 472, 500, 503, 548, 549.
BERGEN (Alfons van), aartsbisschop van Mechelen, 79.
BERGEN (George-Lodewijk van), bisschop van Luik, 340, 342, 344, 346, 371,
528.
BERGEN (Robrecht van), bisschop van Luik, 369.
BERGEN-OP-ZOOM, 226.
BERGEYCK (de graaf van), 31, 33, 56, 64, 65, 66, 69, 97, 98, 101, 103, 104, 110,
112, 116, 193, 276.
BERKEL (Th.-Victor van), graveerder, 333.
BERNINI (G.-L.), kunstenaar, 331, 370.
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BERTHOLET (Pater Jan), geschiedschrijver, 304.
BÉTHUNE (depart. Pas-de-Calais), 111, 128.
BEVEREN (arr. Sint-Nicolaas), 35.
BEX (Pieter), burgemeester van Luik, 136, 137.
BINCHE, 23, 34, 103.
BLANKENBERGE, 131.
BLENHEIM (de slag van), 94, 109.
BOCHOLT, kanunnik van Luik, 158.
BODIN (Jan), schrijver, 57.
BONN, 125, 491.
BONNEVAL (de graaf de), 186.
BOONEN (J.), aartsbisschop van Mechelen, 75, 77, 214.
BORSET (Borcette), bij Aken, 363 n.
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BOTTA-ADORNO (Antoon, markies van), 172, 236, 237, 248, 249, 276, 279,
309.
BOUCHAIN (Noorderdepartement), 32, 34, 111.
BOUCHAUTE, in Zeeland, 35.
BOUFFLERS (de maarschalk van), 43, 45, 46, 92, 97, 98, 109, 110, 158.
BOUGEANT (Pater), 371.
BOUILLON, 148, 181 n., 376.
BOULANGER, ingenieur, 65.
BOURBOURG (Noorderdepartement), 14.
BOURGONDIË (Lodewijk, graaf van), kleinzoon van Lodewijk XIV, 93.
BOUVIGNES, 40, 292, 544.
BOVY, herbergier te Spa, 513, 514.
BREDA, 109, 225, 468, 469, 471, 477.
BRIGODE, secretaris vaa dom Gerberon, 106.
BROSIUS (Pater), 410, 475, 485.
BROU (Alexander de), 467, 468, 483 n.
BROU (de), kolonel, 472.
BROUWER, Brusselsch advocaat, 466 n.
BRUGGE, 23, 59, 63, 109, 120, 197, 200, 225, 254, 255, 258, 276, 278, 287,
288, 295, 332, 421.
BRÜHL, bij Bonn, 134, 136.
BRUSSEL, 5, 12, 17, 22, 27-29, 36, 43, 46, 48, 54, 55, 57, 59-63, 65, 67-69, 71,
80, 81, 83, 84, 90, 91, 95, 99, 104, 106, 109, 119, 122, 137, 144, 146, 171, 178,
179, 184, 186-192, 195, 205-208, 224-227, 239, 244, 253, 255, 260, 261, 263,
278, 282, 288, 292, 294, 304 n., 305, 306, 308-310, 316-318, 323-326, 330-335,
339, 374, 376, 381, 391, 392, 395, 3S6, 409 n., 414-416, 421, 427, 432, 433,
436, 439, 440 n., 450, 454, 455, 459, 460, 466 n., 467, 469, 472, 473, 474, 477,
478, 480, 483, 484, 486, 488, 492-495, 498, 503, 504, 517, 523, 539, 542, 545,
547, 548, 550, 554, 557, 558, 562.
BUENOS-AYRES, 62.
BULSCAMPVELD, bij Veurne, 271.
BURTIN (F.-X.), 268.
BUSSY (de graaf van), 35.
BUTKENS (Christoffel), geschiedschrijver, 72.

C
CADOGAN (lord), 130.
CALENBERG (de graaf van), 306 n.
CALVO (de), stadhouder van Maastricht, 33.
CAMARRA (don Estaban de), 16.
CANTON, 195, 198.
CARACENA (de markies van), Spaansch landvoogd, 12, 17, 18, 19, 53.
CARDON (Pieter), koopman, 62, 64, 74.
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CARLIER (J.-G.), Luiksch schilder, 370.
CARNOY, zie Charleroi, 20.
CARRIÈRES (de Heer des), 142, 144.
CASSEL (Noorderdepartement), 32, 34.
CASTEL RODRIGO (de markies van), Spaansch landvoogd, 19, 20, 21, 23, 25,
28, 52, 140, 225.
CATINAT (de maarschalk van), 46, 94.
CELLES-MOLEMBAIX (arr. Doornijk), 483.
CHAMPAIGNE (Philip de), 331.
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT (arr. Charleroi), 293.
CHARLEMONT (dep. Ardennes), 35, 52, 145, 162.
CHARLEROI, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 34, 45, 46, 47, 48, 52, 65, 124, 128, 225,
290, 291, 292, 294.
CHASTELER (de markies van), 268, 293.
CHASTOI, 35.
CHATAM, bij Londen, 23.
CHATEAU-PORCIEN (dep. Ardennes), 11.
CHATELET (arr. Charleroi), 354
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CHATELLINEAU (de heer van), 293.
CHAUSSARD (Publicola), 264.
CHAUVENCY (dep. Ardenues), 14.
CHÊNÉE (arr. Luik), 357, 361.
CHERATTE (arr. Luik), 357.
CHESTRET (de ridder J.-R. de), 522, 526 n., 528, 529.
CHIÈVRES, 35.
CHIMAY, 40, 229, 290.
CHIMAY (Philip van Croy prins van), 36, 40, 44.
CHINY, 35, 36, 47.
CHOISEUL, (de graaf van), 149.
CINEY, 137, 157.
CLEMENS XI, paus, 120.
CLEMENS XIV, paus, 314.
CLEMMEN (Jndocus), Gentsch industrieel, 282, 296.
CLERMONT (dep. Meuse), 12.
CLOOTS (P.-J.), Hollandsch koopman, 195.
COBENZL (Karel-Philip, graaf van), 172, 248, 249, 250, 309, 310, 311, 318,
320, 321, 322, 324, 332, 349, 406, 408, 450.
CORENZL (Philip, graaf van), 249, 489.
COEHOORN (Menno van), Hollandsen generaal, 46, 108, 163.
COLBERT, minister van Lodewijk XIV, 64, 95, 98, 104.
COMPIÈGNE, 122, 123.
CONDÉ (de prins van), 9, 11, 12, 13, 14, 23, 30, 31, 32, 137.
CONDÉ (Noorderdepartement), 12, 13, 22, 34, 124, 126, 294.
CONDORCET (de markies van), 326.
CORNET DE GREZ, politicus, 429, 486, 493, 501.
CORT (Pater de), 79.
COUILLET (arr. Charleroi), 293.
COURT-ST.-ETIENNE (arr. Nijvel), 65.
COUVIN, 137.
COXIE (Albert van), voorzitter van den Privaten Raad, 97.
CRASSIER (de baron de), geleerde, 371.
CRAYER (Gaspar de), schilder, 70.
CROMWELL (Olivier), 10, 13.
CRUMPIPEN (Josef von), kanselier van Brabant, 444.
CRUMPIPENS (de), ambtenaars, 323. 414.
CRUSEN (Andries), aartsbisschop van Mechelen, 78.

D
DALEM (arr. Luik), 363 n.
DAMËRY (Walter), Luiksch schilder, 370.
DAMME, 124.
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DAMVILLERS (dep. Meuse), 14.
DAUN (de graaf van), 205, 213.
DEDOVAR (Pater), 410.
DEFRANCE, Luiksch schilder, 514.
DELCOUR (Jan), beeldhouwer, 331s, 332, 370.
DELPLANCQ, raadsheer van financiën. 295 n.
DELVAUX (Laurens), beeldhouwer, 332, 333.
DEMARTEAU (Gillis), Luiksch graveerder, 372.
DENAIN (Noorderdepartement), 32, 111.
DENDERMONDE, 22, 110, 124, 126, 131, 189, 225, 266 n.
DERIVAL, schrijver, 262.
DESANDROUIN (burggraaf), 293.
DESCHAMPS (Michiel), schrijver, 340 n.
DÉSIRANT (Pater Bernard), 112.
DESMOULINS (Camille), 499 n.
DES ROCHES (Jan), 317, 329 n.
DETHIER (Pieter), 529.
DETTINGEN, in Frankenland, 224.
DEWEZ (J.-B.), bouwmeester, 335.
DIEDENHOVEN (dep. Moselle), 14.
DIEST, 459.
DIKSMUIDE. 14, 42, 46, 128, 269 n., 312.
DINANT, 31, 35, 47, 144, 145, 148, 153, 162. 545.
DISON (arr. Verviers), 288.
DOEL (arr. St.-Nicolaas), 131, 239.
DOHM (Christiaan von), Pruisisch politiek agent, 519, 532, 534, 535, 537, 558.
DONCEEL, Luiksch politicus, 534.
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DOORNIJK, 22, 23, 24, 110, 120, 124, 128, 131, 181, 183, 225, 282, 335, 421,
432, 459, 480 n., 500, 504.
DOUFFET (Bernard), Luiksch schilder, 370.
DOUR (arr. Bergen), 215, 399.
DOWAAI, 22, 23, 24, 81, 84 n., 111, 501.
DUBOIS (Nicolaas), hoogleeraar te Leuven, 75 n., 79 n., 81 n.
DUINEN (de slag der), 14, 17.
DUINKERKEN, 11, 13, 14, 15, 17, 24. 51 n.
DUMOURIEZ, 504, 543, 562.
DUQUESNOY (Frans), beeldhouwer, 331.
DUQUESNOY (Hieronymus), beeldhouwer, 331.
DURAND (Dom), Fransch Benedictijner monnik, 189, 306.
DUVIVIER (Jan), graveerder, 370.
DYCK (Antoon van), 70.

E
ECK (de baron van), 156.
EDELINCK (Gerard), graveerder, 331.
EDINGEN, 503.
EEKEREN (arr. Antwerpen), 109.
EGMOND (de graaf van), 44, 191, 381.
ELDBREN (Jan-Lodewijk), bisschop van Luik, 43, 156, 158, 161, 340.
ELISABETH, koningin van Engeland, 381.
ELZAS (Thomas-Philip van den), aartsbisschop van Mechelen, 211, 218.
EMMERECHTS, notaris, 466 n.
ENSIVAL (arr. Verviers), 366 n., 368 n.
ERASMUS, 299.
ESPEN (Willem van), canonist, 73, 112, 120, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 300, 309, 311, 397.
ESTRADES (Godfried, graaf van), maarschalk van Frankrijk, 11, 17, 31, 142,
144.
EUGEEN VAN SAVOIE (prins), 110, 111, 126, 177, 178, 186, 205, 211, 212, 213,
300 n.
EUPEN (Pieter van), boetpriester van Antwerpen, 468, 474, 479, 480, 482, 486,
493, 501, 539, 544, 546, 549.
EUPEN, bij Verviers, 215, 288, 363 n., 365 n., 368. n., 399.

F
FABERT (maarschalk), 137.
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FABRY (Hyacintius), 514.
FABRY (Jan-Jacob), 516, 519, 520, 522, 523, 530, 531, 533, 536 n.
FAGEL, griffier der Staten-Generaal, 236.
FAIDHERBE (Lucas), bouwmeester, 70, 330, 331.
FARNESE (Alexander), prins van Parma, Spaansch landvoogd, 36, 37, 38, 54,
60.
FARNESE (Elisabeth), vrouw van Philips V, koning van Spanje, 199.
FAVART (Mevr.), 227.
FAYT LEZ-MANAGE (arr. Charleroi), 30.
FEBRONIUS, canonist, 215, 312, 387, 397, 408, 479.
FELLER (Pater), polemicus, 376, 410, 460, 475, 476, 485, 499, 500.
FERDINAND III, keizer, 10, 13.
FERDINAND, infant van Spanje. 199.
FERDINAND-JOSEF, zoon van Maximiliaan-Etnanuel van Beieren, 47, 48.
FINKENSTEIN, Pruisisch minister, 530
FISCO, ingenieur, 334, 466 n.
FISEN (Pater), geschiedschrijver, 371.
FLÉMALLE (Bertholet), Luiksch schilder, 370.
FLÉMALLE-HAUTE (arr. Luik), 359.
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FLEURUS (arr. Charleroi), 42.
FLODORF (de graaf van), 157.
FLORENCE, 490.
FONCK, Brusselsch advocaat, 466 n.
FONTENOY (arr. Doornijk), 235.
FOPPENS (J.-F.), geleerde, 304.
FOPPENS (Adriaan), schrijver, 36 n., 37 n., 39.
FÖRSTER (George), 98, 319, 356, 535.
FOSSES, 137.
FOULLE (de heer), 270.
FOULLON (Pater), geschiedschrijver, 371.
FRANCFORT a/MAIN, 365, 557.
FRANCKENBERG (Jan-Hendrik, graaf van), aartsbisschop van Mechelen, 403,
451 n., 456, 550.
FRANCOMONT (arr. Verviers), 368 n.
FRANS I, keizer, 245.
FRANS II, keizer, 555.
FREDERIK I, koning van Pruisen, 92 n.
FREDERIK II, koning van Pruisen, 223, 228, 232, 243, 252, 308, 324, 344, 345,
386, 388, 559 n.
FREDERIK-AUGUST, koning van Polen, 92 n., 348.
FREDERIK-HENDRIK, fort bij Antwerpen, 242.
FREDERIK-WILLEM I, koning van Pruisen, 345, 361.
FREDERIK-WILLEM II, koning van Pruisen, 381, 385, 386, 488, 489, 504, 526,
530, 533, 534, 535, 541, 558.
FRÉRON, procureur-generaal te Luik, 513, 514, 518.
FREYR (arr. Dinant), 498.
FUENSALDANA (de graaf van), Spaansch landvoogd, 9, 11, 12.
FUMAY (dep. Ardennes), 35.
FÜRSTENBERG (Frans, graaf van), 136, 139, 149.
FÜRSTENBERG (Herman, graaf van 136.
FÜRSTENBERG (Willem, graaf van 136, 139, 149, 155.
FYON (J.-J.), 521, 529.
FYON (Melchior), 539 n.

G
GAMERAGE, zakenman, 394.
GASTANAGA (de markies van), Spnansch landvoogd, 41, 42 43, 44, 53, 62, 64,
172.
GAVER (arr. Gent), 14, 292.
GEERAARDSBESGEN, 14, 35.
GENAPPE (arr. Nijvel), 455.
GENDEBIEN (Jan-Prans), 492.
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GENK (arr. Hasselt), 540.
GENT, 23, 32, 35, 59, 62, 63, 74 n., 79, 81, 104, 110, 124, 126, 150, 197, 225,
254, 255, 258, 263, 264, 276, 278, 282, 286, 287, 292, 295, 296, 297, 316, 333,
389, 393, 404, 415, 421, 471, 474, 500, 503, 532, 549.
GENVAL, (arr. Nijvel), 265 n.
GEORGE II, koning van Engeland, 223.
GEBRERON (Dom), Jansenist, 80, 106.
GESTEL, (van), geschiedschrijver, 304.
GEULLNCX (Arnold), wijsgeer, 73.
GHEEL, 455.
GHESQUIÈRE, (J.-H.), bollandist, 304 n., 318.
GHEYN (M. van den), muzikant, 333.
GHLIN (arr. Bergen), 291.
GIVET, 35, 46, 162.
GODART (G.), burgemeester van Verviers, 367 n.
GODECHARLE (G.-L.), beeldhouwer. 333.
GOES de graaf van), 114.
GOSSUIN, Luiksch wapenfabrikan, 361, 522.
GRANA (de markies van), Spaanisch landvoogd, 38, 39, 40, 41, 61, 64, 172.
GRANVELLE (kardinaal), 82, 247.
GRAVELINGEN (Noorderdepartement), 14.
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'S-GRAVEN-BRAKEL, 503.
'S-GRAVENHAGES, 29.
GRÉTRY, 333, 370, 372.
GRIMBERGEN (de prins van), 293.
GROESBEEK (Gerard van), bisschop van Luik, 136, 150, 156.
GROESBEEK (J.-P. van), 139.
GRYSPERE (de), 285.
GUASTALLA (prov. Regpio; Italië), 229.
GUIMARD, bouwmeester, 334.
GUISE (dep. Aisne), 11.

H
HABAY (arr. Virton), 36.
HAEZE (de), drukker, 466 n.
HALEN (arr. Hasselt), 124, 126.
HALLE, 43, 317, 503.
HAMAL (J.-N.), muzikant, 333, 372.
HAMBURG, 197, 200.
HANNUT (arr. Borgworm), 455.
HANSWIJK (O.-L.-V. van), te Mechelen, 71.
HARCOURT (de graaf van), 11, 46.
HARELBEKE (arr. Kortrijk), 292.
HARO (don Lodewijk de), 15, 27.
HARRACH (graaf), 55, 204, 207, 223, 248, 320.
HASSELT, 153, 459, 540.
HAZART (Pater Comelis), 81 n.
HEER (de baron, van), 271.
HEESWIJK (de ridder van), 377, 409.
HEILISSEM (arr. Leuven), 109.
HEINSIUS (Antoon), 126.
HEIST-AAN-ZEE, 131.
HELVETIUS (Claudius), wijsgeer, 326.
HENDRIK III, koning van Frankrijk, 381.
HENKART (Pieter-Josef), Luiksch dichter, 350, 556.
HENNEBEL, (Jan), hoogleeraar te Leuven, 83, 107.
HENRI-CHAPELLE (arr. Verviers), 114
HENSCHEN (Godfried), bollandist, 72, 304.
HERREYNS (Willem), schilder, 332.
HERSTAL (arr. Luik), 138, 344, 345.
'S-HERTOGENBOSCH, 80, 333, 353.
HERTZBERG (E.-F., graaf van), Pruisisch Staatsman, 464, 487, 530, 531, 532,
535 n., 543 n.
HERVE, 114, 277, 292, 317, 354, 409, 517, 544.
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HESPERINGEN (groothertogdom Luxemburg), 35.
HEUSY (de ridder van), 359.
HOCHSTAEDT, zie Blenheim.
HODIMONT (arr. Verviers), 215, 368 n., 399.
HOEI, 31, 46, 109, 125, 144, 153, 157, 158, 162, 164, 359, 468, 545.
HOENSBROECH (Constantijn-Frans, graaf van), bisschop van Luik, 340, 509,
510, 511, 513, 515, 524, 525, 530, 532, 535, 536, 555, 556, 557, 561.
HOLBACH (Dirk, baron van), wijsgeer, 326, 469 n.
HONDSCHCOOTE (Noorderdepartement), 42, 285, 288.
HONDT (DE), Brusselsch burger, 427, 432.
HOOGSTRATEN, 455.
HOOP (vander), advocaat, 451.
HORION (de graaf van), 375.
HOORNE (de graaf van), 381.
HOVE (de baron van), 451.
HOVINES (Karel de), 19, 76.
HULFT (de heer), 114.
HUMIÈRES (de maarschalk van), 41, 42.

I
IEPEREN, 11, 32, 63, 77, 80, 124, 128, 131, 183, 225, 229, 266, 312, 316.
INNOCENTIUS X paus, 77.
INNOCENTIUS XI, paus, 81.
INNOCENTIUS XII, paus, 82.
ISABELLA (aartshertogin), 44, 206, 247.
IVOY (dep. Ardennes), 14.
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J
JACOB II, koning van Engeland, 42.
JAN-WILLEM VAN NEUBURG, paltsgraaf, 45.
JANSENIUS (Cornelis), 77 n., 78, 106, 218.
JAM-SOBIESKY, koning van Polen, 48.
JEHIN (abt), 514.
JOLIVET (M.-N.), schrijver van den Franschen zaakgelastigde te Luik, 340 n.
JOLY (Gui), Fransch rechtsgeleerde, 20 n.
JONSGHE (B. de), geschiedschrijver, 304.
JORDAENS (Jacob), 70.
JOSEF I, keizer, 125.
JOSEF II, keizer, 84, 96, 105, 171, 172, 173, 204, 220, 222, 232, 233, 234, 238,
239, 241, 242, 244, 246, 247, 260, 271, 274, 281 n., 315, 333, 377, 381, 382,
383, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 393, 396, 398, 401, 403, 404, 407 n., 408,
411, 412, 413, 415, 420, 425, 429, 434, 435, 436, 438, 439, 441, 445, 450, 455,
457, 458, 462, 465, 469, 474, 475, 479, 490, 501, 509, 510, 511, 512, 515, 523,
530, 550. 551 n.
JUAN (don), zoon van Philips IV, Spaansch landvoord, 12, 13, 17, 19, 25, 38,
53, 78, 79.
JUMET (arr. Charleroi), 291, 328 n.

K
KAMERIJK, 11, 13, 20, 21, 22, 34.
KAREL, VI, keizer, 48, 111, 112, 113-118, 121, 125, 129, 130, 131, 132, 169,
170, 172, 174, 176-185, 189, 193 n., 194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 204,
205, 208, 213, 214, 217,'218, 220, 221, 222, 223, 235, 236, 243, 245, 247, 250,
251, 278, 336, 338, 437.
KAREL, II, koning van Engeland, 13, 17.
KAREL II, koning van Spanje, 6, 20 n., 21, 35, 38, 40, 4.1, 43, 45, 47, 48, 49,
51, 52 n., 58, 84, 89, 92, 104, 108, 112, 117, 129, 131, 172, 186, 205, 229, 243.
KAREL III, koning van Spanje, zie KAREL VI, keizer.
KAREL VII, keizer, 347.
KAREL IX, koning van Frankrijk, 151.
KAREL DE STOUTE, hertog van Bourgondië, 150, 242, 336, 556.
KAREL V, 14, 25, 35, 49, 50, 89, 91, 95, 100, 108, 138, 165, 172, 336, 406 n.
KAREL, aartshertog van Oostenrijk zie KAREL VI, keizer.
KAREL, aartshertog van Oostenrijk zoon van keizer Leopold II, 382, 548.
KATHARINA II, keizerin van Rusland, 434.
KAUNITZ (Mej. van), 44.
KAUNITZ (de prins van), 228, 229, 233, 236, 238, 244, 248, 249, 250, 252, 253,
256, 259, 262, 264, 308, 309, 316, 318, 322, 324, 352, 403, 404, 416 n., 434,
437, 490.
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KENNIS (G.-G.), muzikant, 333.
KERPEN (heerlijkheid in Limburg), 138.
KETTENISSE, in Zeeland, 131.
KEULEN, 155.
KHERSON (Zuid-Rusland), 434.
KNOKKE (het fort), bij Ieperen, 11, 46, 124, 128, 131, 225.
KÖHLER, generaal, 498, 544, 548, 549.
KOMEN (arr. Ieperen), 14, 128.
KÖNIGSEGG (Lotharius, graaf van), 116, 130, 131, 136, 175, 180, 187, 223, 248.
KORTRIJK, 23, 34, 35, 36, 40. 42, 47, 48, 124, 266, 286, 316, 332, 471, 500.
KRAFT (Frans), 334.
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KRUISSCHANS (het fort), bij Antwerpen, 242.
KULBERG (van), 252.

L
LAAFFELT (arr. Tongeren), 226.
LA BASSÉE (Noorderdepartement), 22.
LA FAYETTE (de markies van), 465, 499, 501, 504.
LA GORGUE (Noorderdepartement), 128.
LAIRESSE (Gerard de), Luiksch schilder, 370.
LAKEN, 111, 334, 545.
LA MARCK (August van Arenberg, graaf van), 466, 486, 493, 495, 504, 505,
511.
LA MERVEILLE, scheepskapitein, 195.
LAMOOT, geleerde, 328.
LANDRECIES (Noorderdepartement), 10, 12, 14.
LANNOY (de graaf van), 184.
LA RAUDIÈRE (de heer de), 148.
LASMAN, seminarie-voorzitter, 79.
LASNE (arr. Nijvel), 265 n.
LA TOUR D'AUVERGNE (Theodoor-Emanuel van), 159.
LA TOUR D'AUVERGNE (de prins van), 344.
LA TOUR D'AUVERGNE (Maurits van), 145.
LA TOUR D'AUVERGNE (het Huis), 34, 145.
LAUSNAY (de), Brusselsch advocaat, 466 n.
LE BLAN (P.-J.), muzikant, 333.
LE BRUN (Pieter), dagbladschrijver, 377, 409, 410, 415, 514, 539.
LECLERCO, ambtenaar, 252.
LEEMPOEL, (van), hoogleeraar te Leuven, 464.
LEEUWE, 33, 109, 455.
LEEUWERGEM (arr. Aalst), 293.
LE FAYAT, kolenmijn, 292.
LEFEBVRE (Piat), Doornijksch industrieel, 282.
LE GOUFFRE, kolenmijn, 293.
LEHARDI, Brusselsch advocaat, 466 n.
LEIDEN, 60, 73, 320 n., 363, 364 n.
LENS (A.-C.), schilder, 332, 382.
LENS (dep. Pas-de-Calais), 9.
LEOPOLD I, keizer, 13, 38, 40, 41, 43, 44, 47, 66, 108, 111, 155, 206.
LEOPOLD II, groothertog van Toscana, vervolgens keizer, 323, 388 n., 434, 490,
491, 492, 501, 504, 541, 543, 545, 546, 547, 550, 551, 552, 554, 555, 557, 559,
560.
LEOPOLD-WILLEM, aartshertog van Oostenrijk, 9, 10, 11, 12, 70, 75, 76, 77, 78,
137, 138.
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LE PLAT (Judocus), hoogleeraar te Leuven, 320, 321.
LE QUESNOY (Noorderdepartement), 13, 14.
LE ROY (Jacob), geschiedschrijver, 72.
LESSIUS (Leonard), godgeleerde, 75.
LEUVEN, 79, 110, 255, 276, 277, 278, 292, 431, 450, 454, 455, 459, 477, 478.
LEUVEN (hoogeschool), 73, 75, 81, 83, 84, 106, 120, 206, 214, 251, 295,
298-304, 320, 321, 323, 353, 369, 376, 407, 442, 446, 449.
LEUZE, 43, 503.
LEVOZ (Noël-Josef), 513, 514, 515.
LIBOTTON, Brusselsch advocaat, 466 n.
LIEFKENSHOEK (het fort), bij Antwerpen, 18, 239, 242.
LIER, 124, 126, 455.
LIGNE (Karel-Josef, prins van), 246, 269, 272, 306.
LIGNE (Karel-Josef II, prins van), 471.
LIGNE (Claudius-Lamoraal, prins van), 185, 198, 324.
LILLO (het fort), bij Antwerpen, 242.
LIMBOURG, 31, 109, 144, 421.
LIMBOURG (Jan-Philip de), 539.
LIMMINGHE (de graaf van), 427, 428, 451.
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LIMPENS (de), 252, 323.
LINGUET (Simon), polemicus, 326 n.
LIONNE, minister van Lodewijk XIV, 211.
LIPPE (de prins van), 158.
LISOLA (de baron van), 141, 142, 143.
LOBKOWITZ (de prins van), bisschop van Gent, 496.
LODEWIJK I, koning van Spanje, 199.
LODEWIJK XI, koning van Frankrijk, 150, 556.
LODEWIJK XIII, koning van Frankrijk, 51, 151.
LODEWIJK XIV, koning van Frankrijk, 3, 4, 5, 10, 15-20, 27, 29, 31, 34, 35,
37-51, 55, 58, 60, 85, 89, 91-113, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 132, 133,
139-145, 147-157, 162, 163, 169, 180-183, 220, 225, 226, 228, 229-233, 241,
243, 244, 273, 281, 285, 332, 336, 348, 358, 370, 388.
LODEWIJK XV, koning van Frankrijk, 208, 220, 223, 226, 230, 348
LODEWIJK XVI, koning van Frankrijk, 14, 220, 372, 392, 447, 509, 554.
LODEWIJK VAN BOURBON, bisschop van Luik, 556.
LOEILLET, muzikant, 333.
LOMMERSUM, heerlijkheid in Limburg, 138.
LONDEN, 3.
LOO (arr. Diksmuide), 128.
LOOCHRISTY (arr. Gent), 495, 500.
LOON, 153.
LOTHARINGEN (Karel-Alexander van), landvoogd der Nederlanden, 171, 224,
225, 227, 244, 245, 247, 248, 249, 256, 257, 259, 272, 276, 279, 281, 308, 324,
325, 332, 333, 385, 391.
LOTHARINGEN (Karel IV, hertog van), 12, 138.
LOTHARINGEN (Frans III, hertog van), 245 n.
LOUVOIS, minister van Lodewijk XIV, 24, 32, 33, 39, 43, 51, 95, 143, 144, 145,
226, 227.
LOUVREX (M.-G. de), rechtsgeleerde, 371.
LOWENDAL, (de graaf van), 226.
LOYE (de heer de), 468.
LUIK, 12, 13, 32, 42, 43, 46, 81, 119, 125, 134-165, 188-190, 277, 325, 331,
338-377, 381, 409, 410 n., 451, 464, 507-540, 555-562.
LUNDEN, kolonel, 471.
LUXEMBURG (de maarschalk, hertog van), 25, 32, 33, 38, 42, 43, 45, 46, 158.
LUXEMBURG, 36, 39, 40, 47, 48, 122, 124, 128, 183, 208, 239, 276, 316, 388,
391, 407, 421, 473, 495, 497, 505, 548.
LYON, Luiksch advocaat, 522.

M
MAASEIK, 345, 540, 559.
MAASTRICHT, 29, 30, 31, 32, 34, 142, 144, 157, 158, 226, 239, 347.
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MABILLON (Dom), geleerde, 71.
MAC NENY, zie NENY.
MACORS, burgemeester van Luik, 149, 190.
MAINTENON (Mevr. de), 206.
MAISONS (de heer de), 141.
MALDERE (P. van), muzikant, 333.
MALKNECHT (de baron), 93.
MALPLAQUET (arr. Charleroi), 3, 111.
MANGELLI, interuuntius, 77.
MANN (de abt), 268, 269, 319, 408.
MANNHEIM, 333.
MARANT (de abt), leeraar, 408.
MARCHE-EN-FAMENNE, 317.
MARCI (de abt de), 268, 319, 321.
MAKDVCK (Noorderdepartement), 13.
MARGARETA VAN PARMA, 245, 247.
MARIA-ANNA VAN OOSTENRIJK, regentes van Spanje, 21, 22, 25.
MARIA-ANNA VAN OOSTENRIJK, vrouw van Karel-Alexander van Lotharingen,
224, 245.
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MARIA-ANNA VAN NEUBURG, vrouw van Karel II, koning van Spanje, 45.
MARIA-ANTOINETTE, koningin van Frankrijk, 390 n., 392.
MARIA-ANTOINETTE, vrouw van Maximiliaan-Emanuel van Beieren, 43, 47.
MARIA-CHRISTINA, landvoogdes der Nederlanden, 385, 392, 433, 435, 439,
491, 505, 554.
MARIA-ELISABETH (aartshertogin), landvoogdes der Nederlanden, 205, 206,
207, 213, 216, 223, 227, 246, 247, 248, 308, 312, 338, 400.
MARIA-THERESIA, keizerin, 171-173, 179, 200, 201, 204, 205, 215, 220-224,
226 n., 227-231, 234, 236, 241-245, 247, 250, 256, 262, 272, 275, 285, 294,
297, 308, 311, 313, 316, 322, 324, 326, 339, 347, 348, 369, 385, 388, 390, 391,
393 n., 397, 400, 411, 414, 415 n., 547, 549.
MARIA-THERESIA VAN SPANJE, vrouw van Lodewijk XIV, 16, 17, 20 n., 26.
MARIA-HOOREBEKE (arr. Oudenaarde, 215, 399.
MARIEMBOURG, 14, 181 n.
MARIEMONT (arr. Thuin), 41, 62, 223, 292, 334.
MARK (Adolf van de), bisschop van Luik, 149.
MARK (Engelbert van de), bisschop van Luik, 149.
MARK (Erhard van de), bisschop van Luik, 139, 369.
MARLBOROUGH (de hertog van), 109, 110, 111, 113, 114, 117, 163.
MARLY, bij Versailles, 358.
MARNE (Pater de), geschiedschrijver, 304.
MARRANT (de abt), 408.
MARSIN (Ferdinand, graaf van), 23, 29, 109.
MARTÈNE (Dom), Fransch Benedictijner, 189, 306.
MARTINI (de baron van), 387, 416.
MARVILLE (Noorderdepartement), 14.
MAUBEUGE (Noorderdepartement), 34, 124, 126.
MAXIMILIAAN, broeder van keizer Josef II, 509, 530.
MAZARIN (kardinaal), 10, 12, 15, 16, 17, 26, 138.
MÉAN (Karel van), rechtsgeleerde, 371.
MÉAN (Frans van), bisschop van Luik, 561.
MECHELEN, 21, 57 n., 62, 67, 81, 120, 180, 181, 183, 187, 288, 432, 450, 480,
549.
MEENEN, 42, 110, 121, 124, 128, 131, 468, 500.
MERCY-ARGENTEAU (de graaf van), 248, 504, 548, 551, 552, 553 n., 560.
MÉRICOURT (Théroigne de), 554.
MÉRODE (de graaf van), 115, 116, 132, 185.
MERSCH (Jan-Andries van der), generaal, 381, 468, 470, 472, 495, 500, 530,
550.
METTERNICH-WINNEBURG (de graaf van), 248, 552, 560.
MEULEN (van der), schilder, 22.
MEULEN (van der), advocaat, 62.
MICHAUX, kruidkundige, 321.
MINKELERS (Jan-Pieter), natuurkundige, 321.
MIRABEAU, 241, 465, 486, 517.
MOESCROEN (arr. Kortrijk), 212.
MOHACZ, in Hongarije, 44.
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MONDEZ (J.-B.), 268.
MONTAL. Fransch generaal, 29, 46.
MONTECUCULLI (Raymond, graaf de), 30, 31.
MONTEREY (de graaf van), Spaansch landvoogd, 27-30, 55, 80, 99, 144.
MONTESQUIEU, 256, 322, 326, 390, 418, 419.
MONTFOORT (prov. Utrecht), 131.
MONTMÉDY (dep. Meuse), 13, 14.
MONTOYER (L.-J.), bouwmeester, 334.
MOREAU DE SÉCHELLES, 227.
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MORETUS (Balthazar), 73.
MOSER, Duitsch geleerde, 170.
MOUSON (dep. Aisne), 11.
MURRAY (graaf Josef), 239, 407 n., 435, 438, 439, 442, 443, 447.

N
NAMEN, 20, 21, 39, 46, 48, 51, 54 n., 67, 109, 122, 123, 131, 225, 239, 255,
264, 269, 277, 283 n., 284, 291, 334, 469, 472, 480, 548.
NANCY, 332 n., 334.
NAPOLEON I, 262.
NASSAU (Hendrik van), Heer van Overkerke, 109.
NASSAU (Lodewijk van), 381.
NASSOGNE (arr. Marche), 495.
NÉAU, zie EUPEN.
NEEDHAM (de abt), 319, 359 n.
NEERWINDEN (arr. Borgworm), 3, 46, 158.
NELIS (Cornelis van), bisschop van Antwerpen, 296 n., 318, 375, 406, 452, 484.
NENY (Patrick), 172, 195.
NENY (Patrick-Frans, graaf van), 251, 259, 310, 312, 318, 320, 322, 323, 396,
406, 414, 546.
NESSONVAUX (arr. Verviers), 399.
NEUBURG (Antonius-Ulrik van), 159, 160.
NEUBURG (Eleonora van), vrouw van keizer Leopold I, 206.
NEUBURG (Jan-Willem van), 181.
NEUVEFORGE (Lodewijk de), 28.
NEVELE (de heer van), 81.
NICOLE (Pieter), 106.
NIEUWPOORT, 39, 48, 126, 200, 225, 229, 230, 278.
NINOVE, 14, 35, 292.
NOOT (Hendrik van der), Brabantsch politicus, 384, 428, 431, 451, 457, 463,
464, 465, 468, 469, 473, 474, 478, 479, 480, 482, 486, 487, 488, 489, 490, 493,
494, 501, 523, 544, 545, 549.
NIJMEGEN, 33, 147.
NIJVEL, 292, 317, 332, 455.

O
OBDAM, 169.
OHAIN (arr. Nijvel), 265 n.
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OOSTENDE, 9, 59, 60, 62, 108, 110, 129, 193-198, 200, 201, 225, 229, 230, 231,
235, 276, 278, 279, 280, 316, 366, 394, 401, 416.
OOSTENRIJK (George van), bisschop van Luik, 369.
OPSTRAET, hoogleeraar te Leuven 107.
ORANJE (de prinses van), 465.
ORCHIES (Noorderdepartement), 128.
ORLÉANS (Lodewijk-Philip, hertog van), 465.
ORVAL (de abdij van), 212, 272, 335.
OUDBURG (de) van Gent, 35.
OUDENAARDE, 14, 22, 23, 24, 30, 31, 34, 48, 110, 124, 225, 265 n., 266, 282,
316, 332, 432, 452, 500.
OULTREMONT (Karel van), bisschop van Luik, 340, 348, 349, 359.
OVERKERKE, zie NASSAU (Hendrik van).

P
PAEPE (Leo de), rechtsgeleerde, 19, 55, 57 n.
PAGEOT, pachter der posterijen, 103.
PAIX (kanunnik de), 377.
PALAZOL (Pater), 83.
PALFYN (Jan), 73.
PALLAVICINO, pauselijke nuntius, 27 n
PAPEBROCH (Daniel), bollandist, 72, 304.
PAQUOT (Jan), geleerde, 321.
PARC (de abt), 451.
PARIS (François de), 371.
PARMA, 229.
PARMA (Philip van), 229, 230.
PARIJS, 10 n., 11, 30, 73, 80, 231, 269, 306, 325, 326, 331, 371, 373, 375, 460,
486, 498, 556.
PASCAL (Blaise), 78.
PATYN, ambtenaar, 252.
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PEREL, (de), fort bij Antwerpen, 124.
PETERINCK (Frans), Doornijksch industrieel, 282.
PETIT-RECHAIN, 335.
PHILIPPE (Guillaume), 73 n.
PHILIPS II, koning van Spanje, 3, 18, 50, 221, 261, 381, 392, 394, 395, 412,
417, 423.
PHILIPS IV, koning van Spanje, 4, 6, 9, 10 n., 12, 14, 17, 20, 51, 58, 59, 89.
PHILIPS V, koning van Spanje, 49, 89, 91, 94, 96, 98, 99, 106, 107, 108, 112,
115, 120, 121, 122, 123, 124, 184, 186, 199, 204, 205, 209, 244, 423.
PHILIPS DE SCHOONE, hertog van Bourgondië, 35, 50.
PHILIPS DE GOEDE, hertog van Bourgondië, 150, 221, 242, 336.
PHILIPPEVILLE, 14, 181 n.
PIACENZA, 229.
PIERLOT, vicaris, 409.
PIRET (J.-J.), Luiksch advocaat, 514.
PISONI, bouwmeester, 334.
PITT (Willem), Engelsch staatsman, 464.
PIUS VI, paus, 441.
POLLEUR (arr. Verviers), 521.
PÖLLNITZ (de baron van), 338, 356.
POMPONNE (Simon, markies van), 26.
POORTERS, dichter, 74.
POPERINGE, 34, 128.
PRÉCIPIANO (Willem van), aartsbisschop van Mechelen, 81-84 n., 107, 120.
PRET (de), Antwerpsch kapitalist, 195.
PRICKART (J.), godgeleerde, 312.
PRIÉ (de markgraaf van), 98, 178-192, 201, 203, 211, 213, 248, 320.
PROLI, Antwerpsch kapitalist, 195, 202, 270, 416.
PUYSÉGUR (Jacob, markies de), 97.

Q
QUESNEL (Paschasius), 80, 106, 107, 210.
QUIÉVRAIN (arr. Bergen), 292.
QUIROS (de graaf van), 45, 48, 68, 94.

R
RAICK, muzikant, 333.
RAMIHRDUS, ketter, 190.
RAMILLIES (arr. Nijvel), 109, 111, 114, 164.
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RANSONNET (J.-P. de), kolonel, 517, 519, 522.
RAYNAL (Willem), 326, 376, 511, 524.
REDOUTÉ, koffiehuishonder te Spa, 517.
RÉGA (H.-J.), hoogleeraar te Leuven, 300.
REGENSBURG, 18, 28, 60.
RENARDI, burgemeester van Luik, 149, 190.
RENOZ (J.-B.), bouwmeester, 372, 512.
RÉTHEL, (dep. Ardennes), 11.
REVIN (dep. Ardennes), 35.
REYNIER (Augustinus), 556.
RICCI (Scipio), 560.
RICHELIEU (de kardinaal de), 16, 26, 124, 233, 370.
RIEGER, Duitsch rechtsgeleerde, 387.
RIXENSART (arr. Nijvel), 265 n.
ROBSON (J.-J.), muzikant, 333.
ROCOURT (arr. Luik), 226.
ROCROI (dep. Ardennes), 4, 9, 11.
RODE (de ridder van), 479 n.
RODENMACHER (groothertogdom Luxemburg), 35.
ROERMOND, 181, 189, 316.
ROESELARE, 329 n.
ROHAN GUÉMENÉE (de prins van), aartsbisschop van Kamerijk, 509, 556, 558,
560.
ROMBERG (de gebroeders), financiers, 278, 394.
RONGY (arr. Doornijk), 399, 400.
RONSE, 35.
ROOSE (Pieter), 76.
ROSSI (de markies van), 175.
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ROUSSEAU (J.-B.), 306.
ROUSSEAU (J.-J.), 322, 324, 373, 418, 419, 511.
ROUSSEAU (P.), polemist, 323, 375, 376.
RUBEMPRÉ (de prins van), 184.
RUBENS (P.-P.), 70, 311, 330, 334, 370, 382.
RUTH D'ANS, godgeleerde, 80, 82, 83, 107, 120, 214.
RIJSEL, 23, 31, 47, 59, 97, 106, 110, 124, 126, 128, 328, 484 n., 498, 555.

S
SABRAN (Pater), 84.
SADATPATNAM, in Hindostan, 195, 197.
SAINT-AMAND, bij Doornijk, 121.
SAINT-ETIENNE (dep. Loire), 361.
SAINT-GHISLAIN, 12, 13, 22, 32, 225.
SAINT-HUBERT, 352.
SAINT-MARD (arr. Virton), 35.
SAINT-SIMON (de hertog de), 51, 65.
SAINT-VENANT (dep. Pas-de-Calais), 11, 13, 14, 20, 111, 128.
SAINT-VINCENT (Gregorius de), 72.
SAINT-MENEHOULD (dep. Marne), 11.
SAKSEN (Clemens van), 348.
SAKSEN (Maurits van), maarschalk van Frankrijk, 225, 226, 227, 347.
SAKSEN-TESCHEN (Albrecht van), landvoogd der Nederlanden, 385, 392, 399,
433, 435, 439, 491.
SAKSEN-ZEIL (de kardinaal van), 344.
SALM-REIFFERSCHEID (de prins van), bisschop van Doornijk, 218.
SALM-SALM (de prins van), bisschop van Doornijk, 403, 509.
SANDERUS (Antoon), 13, 72.
SANTVLIET (arr. Antwerpen), 109.
SARTON (Hubert), ingenieur, 358.
SARTORIUS, kanunnik, 409 n.
SAS-VAN-GENT (prov. Zeeland), 226.
SCHLIEFFEN (Maarten, graaf van), generaal, 488, 532, 534, 535.
SCHOCKAERT, ambtenaar, 56.
SCHOENFELDT (Nicolaas, baron van), generaal, 488, 489, 495, 497, 498, 548.
SCHÖPFLIN (J.-D.), geleerde, 311, 318, 321.
SCHOMBERG (de maarschalk van), 32.
SCHROEDER (J.-G. van), generaal, 460, 470, 471.
SCRIBANI (Pater Karel), 72.
SECRÉTAN (Philip), 460.
SEDAN, 140.
SEIGNELAY (J.-B., markies de), 28 n.
SEMLIN, in Hongarije, 449, 451.
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SENEFFE (arr. Charleroi), 30, 291.
SENFFT VON PILSACH (de baron van), 519, 535.
SERAING, 357, 519, 522.
SERLIPPENS, advocaat, 502 n.
SERVANDONI D'HANNETAIRE (Eugenia). 325 n.
SHAW, schrijver, 262, 330, 404.
SIEYÈS, 527, 538.
SIGISMUND, aartshertog van Oostenrijk, 17.
SIMON (Jan), rijtuigmaker, 282, 464 n.
SINT-BERNARDS (de abt van), 468, 470.
SINT-DOMINGO, 66.
SINT-DONATUS (het fort), 131, 239.
SINTE-HELENA (het eiland), 194.
SINT-JOBS (het fort), 239.
SINT-MICHIELS (het fort), 131.
SINT-NICOLAAS, 265.
SINT-OMAARS, 14, 32, 34, 110.
SINT-PAUWELS (het fort), 239.
SINT-PHILIPS (het fort), 124.
SINT-TRUIDEN, 31 153.
SINZENDORFF (Mej. van), 44.
SINZENDORFF (de graaf van), kanselier van keizer Karel VI, 113, 126, 164, 235,
247.
SLUIS, in Zeeland, 226, 238.
SLUSE (René de), wiskundige, 371.
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SLUSE (de baron van), 510.
SLIJKENS (arr. Oostende), 60, 276.
SNELLAERT (D.), kanunnik, 302.
SOUCHES (de graaf van), 30, 143.
SPA, 339, 353, 373, 512, 513, 515.
SPANDAU, 361.
SPIEGEL (van de), grootpensionaris van Holland, 464.
SPIELBERG, in Frankenland, 186.
SPINOLA (Ambroos), 29.
STARHEMBERG (Gundakar, graaf van), 199.
STARHEMBERG (George, prins van), 248, 250, 392, 395, 396,
STASSART (de), ambtenaar, 252, 323.
STAVELOT, 529.
STEENHAUT, voorzitter van den Privaten Raad, 252.
STEENKERKE (arr. Zoningen), 45.
STENAY (dep. Meuse), 12.
STEVENSWEERT (Holl.-Limburg), 131.
STOCKMANS (Pieter), 18, 20, 56, 77.
STÖGER, hoogleeraar te Leuven 407.
STRAATSBURG, 38, 320.
STRAVIUS internuntius, 76.
STUART (Karel-Edward), 225.
SUALEM (Renkin), ingenieur, 358.
SUVÉE (Josef), kunstenaar, 333.

T
TAXIS (de prins van), 103.
TENIERS (David), 70, 330.
TER HULPEN (arr. Brussel), 265 n.
TERVUREN, 246, 281.
THERESIA-KUNEGOND, vrouw van Maximiliaan-Emanuel van Beieren, 47.
THEUX (arr. Verviers), 521.
THIENEN, 31, 138, 455, 458, 472.
THUIN, 153, 162, 354.
THULEMEYER, Pruisisch zaakgelastigde te 's-Gravenhage, 240.
THYS, Luxemburger industrieel, 290 n.
TILBURG, 66, 365.
TIRIMONT (de graaf van), 97, 115.
T'KINT, Brusselsch advocaat, 466 n.
TOEIN (Jacob), 195.
TOLEDO, 12.
TOMBEUR (de heer de), 212.
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TONGEREN, 31, 142, 153.
TONGERLOO (de abt van), 271 n., 467, 468.
TORCY (J.-B., markies de), 96, 98 n.
TORFS, Brusselsch advocaat, 466 n., 467, 499 n.
TRAUTMANSDORFF (Ferdinand, graaf van), 233, 248, 271 n., 273, 382, 438,
439, 440 n., 443, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 453, 456, 457, 458, 460, 461,
465 n., 470, 472, 473, 510, 523.
TRIEST (Antoon), bisschop van Gent, 75, 77.
TRIEST, 194, 197, 290 n.
TROOZ (arr. Luik), 361.
T'SERCLAES (de graaf van), 158.
TURENNE (de maarschalk van), 11, 12, 13, 14, 23, 30, 31, 226.
TURGOT (Anne-Robert), 285, 387.
TURKONJE (Noorderdepartement), 285.
TURNHOUT, 455, 470, 474.

U
URSEL (Koenraad-Albrecht, graaf, vervolgens hertog van), 77, 113, 126, 184.
URSEL (Wolfgang-Willem, hertog van), 381, 486, 487, 489, 493, 495, 496, 500.
URSEL (de hertogin van), 460, 466 n., 467.
UTRECHT, 126.

V
VADDERE (de), Belgisch rechtskundige, 20 n.
VALDOR (Jan), graveerder, 332.
VALENCIJN, 13, 32, 34, 124, 126, 359.
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VANDENESSE (Willem), 83, 107.
VANDER BORGHT, tapijtwever, 282 n.
VARIN (Jan), graveerder, 332, 370.
VAUBAN (de maarschalk de), 23, 24, 32, 45, 111, 145.
VAUX (de), majoor, 471.
VEHLEN (de graaf van), 19, 195.
VELASCO (don Inigo de), Spaansch landvoogd, 25, 27, 28.
VELBRUCK (Frans-Karel van), bisschop van Luik, 340, 349, 374, 376, 377, 508,
510, 511.
VELDEN (van), 73.
VENDÔME (de hertog van), 110.
VENETIË, 44.
VENLO, 131.
VERGENNES (Karel, graaf de), 232, 509.
VERHAGHEN (Pieter-J.), schilder, 332.
VERHEYEN (Pieter), muzikant, 334.
VERHOEVEN (Abraham), 74.
VERLOY, advocaat, 328, 466 n., 467.
VERSCHAFFELT (P.-A.), beeldhouwer, 333.
VERVIERS, 66, 80, 151, 278, 288, 291, 353, 354, 356, 363, 364, 365, 366, 367
n., 368, 369, 372, 409, 521, 522, 528, 538.
VEURNE, 11, 14, 22, 23, 42, 46, 124, 128, 131, 225, 229.
VIERSET (de baron van), 144.
VIGNERON DE LA HAYE (de), advocaat, 328 n.
VILAIN XIIII (de graaf), 254.
VILLA HERMOSA (de graaf van), Spaansch landvoogd, 30, 31, 32, 35, 36, 62 n.
VILLARS (de maarschalk van), 43, 108, 109, 110, 111.
VILLEROI (de maarschalk van), 46, 109, 110, 164.
VILVOORDEN, 225, 297, 455.
VIRGINAL, (arr. Nijvel), 265 n.
VIRTON, 35.
VISCONTI (de graaf), 207, 248.
VISÉ, 31, 147, 559.
VITZTHUM, muzikant, 333.
VOLTAIRE, 78, 277, 306, 307, 308, 322, 324, 326, 373.
VONCK (Jan-Frans), Brabantsch politicus, 381, 384, 464, 465, 467, 474, 484,
495, 496, 504, 539.
VONCK, scheikundige, 321.
VROENHOVEN, graafschap in Limburg, 239.
VRIJE (het Brugsche), 254, 255, 258, 266.

W
WAASTEN, 34, 128, 131.
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WALCKIERS (burggraaf Edward), bankier (bank Nettine en zoon), 394, 466 n.,
494, 504, 551.
WALCOURT (arr. Philippeville), 42.
WALDECK (de prins van), 42, 158.
WALEF (de baron de), schrijver, 371.
WALPOLE (Robert), 199.
WARRIMONT (Mej.), 409 n.
WASMES (arr. Bergen), 293.
WAVER (arr. Mechelen), 455.
WEEMAELS, handelaar, 466 n.
WEENEN, 308, 394, 427, 434, 449, 451, 554.
WEHLEN (Mej. van), 44.
WERVIK, 128.
WEVELGEM (arr. Kortrijk), 212.
WILLEBROECK (de vaart van), 65.
WILLEM II, stadhouder van Holland, 10.
WILLEM III, stadhouder van Holland, prins van Oranje, koning van Engeland,
5, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 53 n., 68, 141.
WILLEMS, Brusselsch advocaat, 466 n.
WINOKSBERGEN (Noorderdepartement), 11, 14, 22, 23.
WITT (Jan de), grootpensionaris van Holland, 4, 5, 13, 16, 17, 23, 26, 27, 28,
29, 53 n., 233.
WOLFF, Duitsch rechtsgeleerde, 387.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 5

579
WIJNENDALE (arr. Roeselaere), 110.

X
XHENDELESSE (arr. Verviers), 357.

Z
ZAANDAM, bij Amsterdam, 279.
ZAMAN, schrijver, 255.
ZELE (arr. Dendermonde), 266 n.
ZONDADARI, pauselijk nuntius, 441.
ZONIËNBOSCH (het), 37.
ZONINGEN, 503.
ZYLIUS (Pater O.), 11 n.
ZWEIBRÜCKEN (Karel II, hertog van), 232.
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