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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

V

Voorrede
De inhoud van dit boekdeel, die besloten ligt tusschen den slag van Jemappes (6
November 1792) en de verklaring der onafhankelijkheid van België door het Nationaal
Congres (18 November 1830), begrijpt geen volle veertig jaar uit de geschiedenis.
Doch, wat al gebeurtenissen in die veertig jaar en met welke kracht wogen zij op de
lotsbestemmingen van liet land! Nooit wellicht bevestigde dezes Europeesch karakter
zich zoo duidelijk. Met zijn verovering begint de uitzetting der Fransche Revolutie
en het deelt van dan af aan zoo volkomen al dezer wisselvalligheden, dat het mij
onontbeerlijk scheen te beginnen met een vlug overzicht harer ontwikkeling, van de
afkondiging der rechten van den mensch tot de uitroeping des Keizerrijks. Napoleons
val levert het land over aan het welgevallen der Mogendheden die het, in haar eigen
belang, met Holland ‘versmelten’ tot een Staat, die voor het Europa van het Heilig
Verbond als vesting moet dienen. Ten slotte verschijnt de Omwenteling van 1830
als een inbreuk op het werk van het Congres van Weenen gemaakt onder den drang
der nationale en vrijzinnige denkbeelden, die de XIXe eeuw zullen beheerschen.
Het eigenlijk belang onzer geschiedenis gedurende dat tijdvak ligt hoofdzakelijk
in den overgang der natie van het Oude Stelsel naar het uit de Revolutie geboren
nieuwe stelsel. Nadat hetzelve haar met geweld door de Republiek opgedrongen was
geweest, gewent zij er zich aan onder het Consulaat en het Keizerrijk, en past zij het
zich volkomen aan onder de regeering van koning Willem. Ik wilde derhalve de
snelle vervorming van de instellingen, van de zeden, van den economischen en van
den maatschappelijken toestand beschrijven. Daarentegen, mocht ik mijn verhaal
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niet belemmeren met de oorlogen en de diplomatische gebeurtenissen, waarin ons
volk van 1792 tot 1815 meegesleept werd, doch die hetzelve even vreemd zijn als,
in de XVIIe en in de XVIIIe eeuw, de geschiedenis van Spanje of die van Oostenrijk.
Het uitsluitend onderwerp van dit boek is het innerlijk leven van de natie, te midden
van de geweldige crisis, waarin ze meegesleept werd.
Dit onderwerp bevat weinig roemrijke feiten, doch is zeer leerzaam; het zou zelfs,
meen ik, hoogst boeiend zijn, ware het mij mogelijk geweest het te behandelen als
het hoefde. Ik weet wèl, dat de volgende bladzijden daarvan slechts een beknopte en
voorloopige schets bieden. In spijt van de gelukkige vermenigvuldiging, in de laatste
jaren, van de studiën betreffende dat zóó kort en zóó gevuld tijdvak, blijven nog vele
zijden in de schaduw, want de kennis, welke wij ervan bezitten, bevat talrijke leemten.
Voor vele vraagstukken was ik, door de ontstentenis van vroegere studiën, genoopt
mijn toevlucht te nemen tot al te vlugge en al te oppervlakkige navorschingen in
archieven, die mij slechts iets benaderends konden bieden. De verdienste van dit
boek, zoo het er een heeft, bestaat in de indeeling der feiten, volgens den algemeenen
loop onzer geschiedenis. Ik had het geluk dezelve in haar geheel te doorvorschen en
mij dunkt, - wellicht bedrieg ik mij, - dat ik hier en daar een zekere overeenstemming
kon ontdekken tusschen haar verre en haar jongste verleden en, dit laatste door het
eerste verklarende, kwam het mij levendiger en begrijpelijker voor. Ik zou ook graag
gelooven, dat deze methode mij toeliet, de feiten op zuiver historische wijze voor te
stellen, ik meen op louter uitleggende wijze, gansch onafhankelijk van de nog
brandende twistredenen, welke tal derzelven bleven onderhouden.
Wellicht zal het verwondering baren, dat mijn verhaal niet strekt tot de verdragen
van 1839, welke België's onafhankelijkheid bekrachtigen, doch eenvoudig eindigt
met de verkondiging dier onafhankelijkheid door het Nationaal Congres. Uit
Europeesch oogpunt beschouwd, ware die verwondering gerechtvaardigd; uit Belgisch
oogpunt, - het oogpunt van dit werk, - is zij het niet. De wil des lands,

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

VII
en geenszins de wil der Mogendheden, zou het einde van dit boekdeel vaststellen.
Het spreekt van zelf, dat ik veel verschuldigd ben aan de werken mijner
voorgangers: uitgave van teksten, bijzondere dissertatiën of samengevatte
voorstellingen. Ik kon ze niet overal aanhalen; daarom bepaalde ik mij er bij, ze
slechts aan te teekenen, wanneer ik hun een aanhaling of een kenmerkend feit ontleen.
Het scheen mij des te nutteloozer, veelvuldiger verwijzigingen te doen, daar een
nieuwe uitgave van mijn Bibliographie de l'Histoire de Belgique de weetgierigen
eerstdaags de critische lijst zal verstrekken van de bronnen en de boeken, die mij
behulpzaam waren. Men begrijpt lichtelijk, dat ik alle polemiek vermeed daar waar
mijn zienswijze heel of gedeeltelijk in strijd is met die van vroegere schrijvers.
Ik moet gansch mijn dank uiten aan den Heer graaf de Kerchove de Denterghem,
gouverneur van Oost-Vlaanderen, die bereidwillig de nota's te mijner beschikking
stelde, welke zijn betreurde vader verzamelde met het oog op het bewerken eener
Geschiedenis van het koninkrijk der Nederlanden, waaraan hij reeds lang arbeidde,
toen de dood hem verraste. Het is mij eveneens een aangename plicht, dank te zeggen
aan den Heer Paul Bergmans, hoofdbibliothecaris van de Universiteit te Gent, aan
den Heer Josef Cuvelier, algemeen archivaris van het Koninkrijk, aan den Heer
Charles van den Haute, conservator van het Rijksarchief te Gent, en aan den Heer
Emile Fairon, conservator van het Rijksarchief te Luik, om de onuitputbare
bereidwilligheid waarmede zij mij onverpoosd bijstonden.
Gent, 31 Mei 1926.
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Eerste boek
De Fransche Verovering
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Inleiding
Een algemeene blik op de Fransche Revolutie toont aan, dat zij een historische
evolutie voleindigt en een nieuwe huldigt. Zij stelt een einde aan het Oude Stelsel,
niet alleen door eenheid en centralisatie van den Staat in zijn plaats te stellen, doch
ook door den Staat op de souvereiniteit des lands te grondvesten. Beide hervormingen
worden niet achtereenvolgens, doch gelijktijdig ingevoerd. Zij ontwikkelen zich als
het ware te zamen; soms wel zijn zij elkander hinderlijk, ja tegenstrijdig. Meer nog,
de gebeurlijkheden drukten zwaar op haar. Het is niet mogelijk, de Revolutie te
begrijpen, zoo men geen rekening houdt met de gebeurtenissen die haar noopten
maatregelen te treffen, welke geenszins met haar grondbeginselen strookten. Men
zou gevaar loopen, zich van dezelve een valsche voorstelling te maken en tevens
geen onderscheid te vinden tusschen haar innerlijk Fransch karakter en haar universeel
karakter, zoo men uit het oog verloor, dat zij met Europa in oorlog lag, dat zij alles
moest offeren aan de verdediging van een nationalen bodem en terzelfder tijd aan
de vrijwaring van het door haar gevestigd stelsel, zoo men niet inzag, dat
revolutionnaire hartstocht en vaderlandsliefde elkander versterkten.
Want, in het begin althans, verschijnt zij meer nog als een cosmopolitisch, dan als
een nationaal feit. Zij heeft haar oorsprong in die wijsbegeerte die, in de XVIIIe eeuw,
de Europeesche gedachten beheerscht, en zij verstaat dezelve te verwezenlijken, niet
enkel in haar eigen belang, doch in het belang van alle volkeren. En, inderdaad, in
de mate waarin zij zich dezelve eigen maakte, ondergingen allen daarvan den invloed;
tot heden toe, dragen allen, en België meer dan eenig ander land, daarvan het
kenteeken. In dit opzicht,
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komt de Revolutie met het protestantisme overeen. Evenals dit laatste, is zij de uiting
van een algemeene beweging van denkbeelden en gevoelens; ook is zij, als hetzelve,
in haar grondvesten, geenszins het werk van een ras. Het ware nog verkeerder daarin
een Romaansch, dan in de Hervorming een Germanisch verschijnsel te zien. Zij
zelve, trouwens; had het volle bewustzijn van die algemeenheid harer strekkingen
en harer grondbeginselen.
In stede van zich bij 's lands verleden aan te sluiten, beroemt zij er zich op, zoo
volkomen met hetzelve te breken, dat zij zich als het uitgangspunt van een nieuw
tijdvak beschouwt. Zij verstaat op alle menschen toepasselijk te wezen, derhalve
wilde zij niet uitsluitend Fransch zijn, doch in spijt van zich zelve is zij het geworden,
en haar nationaal karakter ontwikkelde zich onophoudelijk ten nadeele van haar
cosmopolitisch karakter. De reden daarvan is, dat de omstandigheden de Franschen
dwongen dezelve te verdedigen, terwijl zij zich zelven verdedigden, daarvan hun
eigen have te maken, hun lotsbestemmingen met de hare te versmelten, kortom ze
te misvormen door ze te nationaliseeren.
Wat was zij in den beginne? Een poging tot het vervormen van den Staat en de
maatschappij, overeenkomstig dat rationalisme, dat in Duitschland Aufklärung en in
Frankrijk philosophie heet. En duidelijk blijkt, dat zij hierbij eenvoudig verder den
weg opgaat, dien Frederik II in Pruisen en Josef II in Oostenrijk als in België voor
haar gebaand hebben. Het programma van de Nationale Vergadering en van de
Constituante komt grootendeels overeen met dat van het ‘verlicht despotisme’. Om
hetzelve te verwezenlijken, hoefde geenszins een omwenteling: een volstrekte
monarchie volstond daartoe. Men vergeet wellicht al te zeer dat zij, in Frankrijk zelf,
vóór 1789, reeds vele belangrijke hervormingen voltrokken had. Het zal voldoende
wezen hier, onder de regeering van Lodewijk XVI, te herinneren aan de afschaffing
van de hoorigheid in het koninklijk domein, aan de burgerlijke gelijkheid de
protestanten bewilligd, aan de intrekking van de wetten tegen de Joden, aan de
gelijkstelling van het huwelijk met een burgerlijk verdrag, aan de invoering der
echtscheiding, aan de afschaffing der pijnbank. Klaarblij-
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kelijk begon de regeering, onder den drang van den tijdgeest, met de door Voltaire
zoo onmeedoogend gehekelde traditie te breken. Economisten en encyclopedisten
juichten die noviteiten toe. Toen Turgot naar het ministerie geroepen werd, scheen
het alsof de beweging zou voortgezet worden.
Wat de Fransche monarchie ongetwijfeld belette die beweging te vervolgen, was
niet, zooals de Fransche revolutionnairen geloofden, dat de koning een dwingeland
was, doch integendeel dat hij te zwak was. Had Lodewijk XVI de macht bezeten van
Frederik II of Josef II, dan had hij denkelijk Turgot niet afgedankt. Doch,
absolutistisch koning in de theorie, was hij dit geenszins in de practijk. De traditie
van Lodewijk XIV drukte loodzwaar op hem en verlamde hem. Lodewijk XIV had
den adel en de geestelijkheid verknecht, om hun alle politieke macht te ontnemen.
Hij had hen buiten de regeering gesloten, doch had hun het paleis overgeleverd. Zijn
opvolgers zouden in de macht hunner hovelingen wezen. Zij zouden maar regeeren,
op voorwaarde de tallooze misbruiken te dulden, waarvan het hof leefde; zij moesten
toezien, dat de Staat uitgeplunderd werd. Om denzelve te hervormen, hadden eerst
de parasieten uit Versailles moeten verdreven worden. Wie had dit ooit gedurfd? Te
midden van zijn adel en zijn hofprelaten, mocht de koning zich alles veroorloven,
op voorwaarde dat hij zich niets tegen hen veroorloofde. Hoe had hij kunnen breken
met een aristocratie, wie hij het recht erkende op zijn kosten te leven en wier
pleegvader hij werkelijk was? Mogelijk had hij hervormingen willen invoeren, doch
hij had noch de macht noch overigens den wil, dezelve zoover door te drijven, dat
zij de bevoorrechten aan de natie hadden geofferd.
Evenwel was hij wel gedwongen zich tot deze laatste te wenden, toen het steeds
aangroeiend tekort de regeering aan den rand van het bankroet gebracht had. Doch
de StatenGeneraal bijeenroepen, welke het koningschap sedert 1614 niet meer had
laten vergaderen, zoo iets behoorde geenszins tot de toekomst, maar tot het verleden.
Dat was zijn zwakheid bekennen, zonder daarvan de oorzaak te willen inzien. Want
die oorzaak lag in het overwicht der bevoorrechten,
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en die bevoorrechten zouden de overhand hebben in de Staten, daar zij twee van de
drie standen bezaten waaruit de vergadering samengesteld was. Om de crisis op te
lossen, werd beroep gedaan tot het volk, niet zooals hetzelve bestond, doch zooals
het twee eeuwen te voren bestaan had. Kon de Derde Stand van 1789, zoo ontzaglijk
verrijkt, zoo verlicht, zoo bewust van de gebreken der regeering, langer geofferd
blijven aan adel en aan geestelijkheid? Terwijl een radicale maatregel zich opdrong,
werd slechts een ouderwetsch lapmiddel aangewend. Dit schetst wel Lodewijk XVI:
een man even zwak als welmeenend, die niet durft doorwerken, die onbekwaam is
tot het verwezenlijken van het goede dat hij wenscht en die, in zijn gemoed van
schuchter doch eerlijk man, hoopt dat rekening zal gehouden worden met zijn goede
bedoelingen, terwijl hij zelf aanleiding geeft tot den schijn, dat hij tegen dezelve
konkelt.
De vervorming van de Staten tot Nationale Vergadering was onvermijdelijk. De
Derde Stand eischte deze reeds van 17 Juni af, en tien dagen later aanvaardden de
beide andere standen het feit, dat voltrokken was in spijt van den koning, in spijt van
het hof, in spijt van hen zelven. De Revolutie was in aantocht.
Zij begon op de puinen van het Oud Stelsel den modernen Staat te vestigen, dien
de burgerij zoowel als het volk vurig wenschten. Wat de monarchie schroomvallig
aangevat had, voltooide zij met een stoutmoedigheid en een onbekrompenheid, die
het bewustzijn harer macht haar schonk. Hierbij verwantschapt zich haar werk met
dat der ‘verlichte’ vorsten van Weenen en Berlijn, met dit onderscheid, dat zij bij de
wet vaststelt, wat die vorsten met decreten vastgesteld hadden. Josef II ziet de zaak
helder in. Hij roemt er op, dat zijn voorbeeld zoo nauwgezet gevolgd wordt en gunt
zich het genoegen de Belgen er op te wijzen, dat zijn hervormingen, tegen welke zij
zich zoo halsstarrig verzetten, door de Nationale Vergadering aangenomen worden.
Burgerlijke gelijkheid, afschaffing der leenroerige rechten, hervorming der wetboeken,
der rechtbanken, der geestelijkheid, afschaffing
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van neringen en gilden, dat alles had hij reeds gewild en, in zijn stijfhoofdigheid,
was hij Frankrijk vóór geweest.
Toen Frankrijk de wetten goedkeurde, welke van dan af de grondslagen van den
modernen Staat gebleven zijn, verwezenlijkte het slechts, als het ware, een
internationaal programma van hervormingen, dat ontworpen en reeds gedeeltelijk
toegepast was, niet alleen in Pruisen en in Oostenrijk, doch zelfs in het
groothertogdom Toscana en in Savoye. Niets daarvan is eigenlijk Fransch van
oorsprong. En ware de Revolutie daarbij gebleven, dan ware zij niet meer
revolutionnair geweest dan vóór haar zoovele ‘verlichte’ despoten zulks geweest
waren.
Doch haar oorspronkelijkheid ligt juist hierin, dat zij, zoo zij het despotisme zijn
programma ontleent, zich terzelfder tijd tegen het despotisme verheft. Elders hebben
de absolute vorsten den Staat gemaakt; in Frankrijk, daarentegen, werd hij tegen den
vorst gemaakt. En daardoor is het werk der Nationale Vergadering een revolutionnair
werk. Zij keert zich tegen het koningschap, omdat het koningschap in zijn taak schijnt
te kort te schieten. Onder Lodewijk XV en onder Lodewijk XVI offerde hetzelve het
volk al te zeer aan de bevoorrechten, dan dat zijn machteloosheid, ten aanschijn van
de misbruiken, niet als medeplichtigheid zou voorkomen. Het volk had zooveel van
den adel te lijden, omdat de koning dezen liet begaan. Voor Camille Desmoulins,
die hierbij slechts de tolk der heerschende meening is, zijn al de koningen van
Frankrijk, alleen met uitzondering van Hendrik IV, den vriend der boeren, slechts
‘monsters’, ‘losbandigen’ en ‘tirannen’. 's Lands verleden komt de hervormers slechts
voor als een afschuwelijke mengeling van zedenbederf en misdaden. De classieke
opvoeding die zij ontvingen en de philosophie die zij belijden, versterken nog den
afschuw welken het hun inboezemt. Beide wekken bij hen tegenzin jegens het
despotisme op: de eerste toont hun als ideaal de republikeinsche vrijheid van den
burger der oudheid, de andere leert hun dat de mensch, uiteraard goed, slechts
bedorven werd door de ondeugden der maatschappij en der regeering. De omwenteling
van Engelands Amerikaansche kolonën komt juist van pas om hen in hun meening
te versterken.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

8
Zij juichen haar ‘verklaring der rechten’ zoo geestdriftig toe, omdat zij die als een
rechtvaardiging hunner eigen theorie vertolken. Zij ontdekken daarin de toepassing
eener op het natuurlijk recht gegrondveste politiek. Geenerlei mecht staat boven het
recht en toch wordt het door een ieder miskend of verkracht. Elke opstand is dan ook
gewettigd en wordt zelfs een heilige plicht. ‘Het volk heeft altijd gelijk, omdat het
altijd het goede wil, zelfs als het dit niet altijd ziet’. De Brabantsche ‘aristocraten’
zelven verdienen achting, vermits zij opstaan tegen een ‘tiran’.
Het is niet te verwonderen, dat de Nationale Vergadering, onder den drang van
die denkbeelden, door schrik voor despotisme aangetast was. Zij begroet de inneming
der Bastille als de dageraad der politieke vrijheid en, eenige weken later (Augustus
1789), verkondigt zij de rechten van den mensch en den burger en vleit er zich mede
alzoo de constitutie te grondvesten op de onwrikbare en universeele beginselen der
menschelijke natuur. Derhalve wordt de souvereiniteit van den koning overgedragen
op de natie, wil zeggen van één mensch op al de menschen samen. Doch de natie
kan ze zelve niet uitoefenen, derhalve vertrouwt zij die aan wetgevers. De koning
behoudt niets meer dan de uitvoerende macht en alle voorzorgen zijn getroffen, opdat
hij van zijn gezag geen misbruik kunne maken om de ‘tirannie’ te herstellen. Deze
zijn zelfs zoo goed getroffen, dat zij de regeering feitelijk afschaffen. De koning
wordt in zulke mate gekleineerd, dat hij zelfs de macht niet meer bezit om de wetten
te doen uitvoeren. Zijn ministers zijn eenvoudige bedienden; hij beschikt over
geenerlei vertegenwoordiger noch in de departementen noch bij de gemeentebesturen;
het recht van veto dat hem toegekend werd, is louter opschorsend, en zoo hij in de
theorie het bevelhebberschap over het leger behoudt, kan de nationale wacht, die
hem ontsnapt, zich desnoods tegenover het leger stellen. Feitelijk heeft de grondwet
van 1789, uit vrees voor despotisme, de anarchie ingericht. Hier gaat haar werk mank
aan een gewichtige tegenstrijdigheid.
De regeering had, inderdaad, moeten toegerust zijn met een macht en een ontzag,
die pasten bij de reuzentaak welke
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zij op zich genomen had, en wèl het toepassen van al de door haar gedecreteerde
hervormingen, het sloopen van het Oude Stelsel en het opbouwen, in de plaats
daarvan, van het nieuwe stelsel, het herscheppen van den Staat en de maatschappij,
met één woord, het verwezenlijken van een zoo grondige, uitgestrekte en snelle
vervorming, dat geenerlei land en geenerlei tijd, het zij dan ter uitzondering van de
Mohamedaansche invallen, er een gelijkaardige beleefd had. En daar werd zij door
wantrouwen ontzenuwd. Gansch het bestuurswezen ontsnapt haar. Zij hangt heel en
gansch af van verkiesbare machten, waarop zij geenerlei vat heeft en die, bij grebrek
aan leiding, tegen elkander aanbotsen en zonder samenhang handelen. De natuurlijke
goedheid der menschen werd voorwaar overschat! Josef II maakte er zich vroolijk
over en zegde spottend, dat de Nationale Vergadering tot Adam opklom om de
oprechte grondbeginselen der regeering te ontdekken.
Had Frankrijk dan nog zonder gevaar de ontzaglijke proef mogen nemen welke
het ontworpen had. Doch, van het voorjaar 1792 af, is het in oorlog met Oostenrijk,
met Pruisen, en weldra met gansch Europa. En dan komt heel de zwakheid van het
hoofdgezag in het volle daglicht. De machteloosheid des konings baart de onmacht
van het leger, zoodat zij genoopt worden met den vijand te onderhandelen.
Daarentegen ontwaakt de vaderlandsliefde, onder de bedreiging van den vreemdeling.
De Franschman komt weer te voorschijn onder den vrijen mensch. Parijs, dat reeds
sedert zoolang de openbare meening leidt, neemt de taak op zich, Frankrijk en met
hetzelve de Revolutie te redden. Tot hiertoe was deze slechts menschelijk, nu wordt
zij Fransch. De in de theorie verkondigde souvereiniteit des volks zal de
verschrikkelijkste werkelijkheid worden, want in de crisis die het gezag ondergaat,
is het niet meer mogelijk het te verzwakken onder voorwendsel de vrijheid der burgers
te waarborgen. Nu komt het openbaar welzijn vóór elk andere beschouwing te staan.
Frankrijk wordt aan al zijn grenzen door den inval en in het binnenland door het
oproer bedreigd derhalve hoeft een stevig, gecentraliseerd gezag, dat bekwaam is tot
de onontbeerlijke, snelle terugdrijvingen, dat
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de noodige kracht bezit, dat slechts net te bereiken doel beschouwt en er flink op
doorgaat. De binnenlandsche vijand hoeft neergeveld en de buitenlandsche verdreven.
Weg met de monarchie, vermits de koning tegen de natie konkelt. De Republiek
wordt uitgeroepen en, om zich te verdedigen, neemt zij haar toevlucht tot de
Jacobijnsche dictatuur. De politieke hartstocht en de nationale hartstocht zijn
overspannen. Om een dergelijke opwelling van fanatisme te vinden, hoeft
teruggekeerd tot den tijd der godsdienstoorlogen.
De slachting der gevangenen in September 1792 doet gedenken aan den
Bartholomeusnacht. Evenals vroeger de protestanten, werden de aristocraten
beschuldigd van samenspanning met den vijand. Allen die geijverd hadden voor een
grondwettelijk stelsel als in Amerika of in Engeland, worden zoozeer geschandvlekt
als vroeger de voorstanders der verdraagzaamheid. Dumouriez verraadt, Lafayette
verlaat het land, het Schrikbewind is heer en meester, en de revolutionnaire regeering
legt het land in boeien om het beter vrij te maken. Onder 't geroep van ‘weg met de
tirannen’ wordt, in een soort van helderen waanzin, de tirannie ingesteld. De
Conventie regeert, doch het Comiteit voor openbaar welzijn heerscht.
Een zoo verschrikkelijk stelsel kon slechts een voorloopig stelsel wezen. De
vervoering, waaruit het ontstond, is al te geweldig om duurzaam te wezen. Zij zal
verdwijnen, zoodra de hartstochten die ze voeden, zullen verkoelen of liever, zoodra
de aanval van Jacobijnsche koorts, die de Commune van Parijs overvallen heeft, zal
voorbij zijn. Want Parijs is het dat, met de dictatuur, Frankrijk de
gelijkheidsdemocratie der ‘sansculottes’ oplegt. Geenerlei spoor bestaat nog van de
bestuurlijke zelfstandigheid, en van het humanitair liberalisme der grondwet van
1789. Een en andere zijn gelijkelijk verdacht en juist omdat de Girondijnen daaraan
trouw gebleven zijn, moeten zij vallen. Om de departementen er toe te nopen Parijs
te volgen, roept de grondwet van 1793 het algemeen stemrecht uit. Doch, te midden
van den storm dien men beleeft, wordt dezelve niet toegepast, en de groote stad blijft
het land de horten en stooten harer geweldenarijen opleggen.
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Het volstaat niet meer, dat de natie de Kerk onderwierp, nu wordt de godsdienst zelf
aangevat. Hij is nog slechts een gevaarlijke bijgeloovigheid, een trawant der
aristocratie en, evenals deze, moet hij verdwijnen. Overigens, noch in zake politiek,
noch in zake godsdienst, heeft de revolutionnaire regeering haar strekkingen tot in
dezer laatste gevolgtrekkingen doorgezet. Robespierre, haar volkomenste
vertegenwoordiger, is evenmin godloochenaar als communist. Zoo hij Frankrijk het
Christendom wil ontrukken, is dit om het te vereenigen in den eeredienst van het
Opperwezen, en zoo hij tegen de rijken uitvaart, is dit niet om de fortuinen te
socialiseeren, doch om dezelve gelijk te maken. Zijn ideaal is dat van alle Jacobijnen,
wil zeggen: de deugdzame en vrije mensch, los van het juk der dogma's en der
aristocratie, die teruggekomen is tot de aangeboren goedheid, welke koning, edelman
en priester in hem bedierven, die God in zijn hart draagt en wiens vrijheid op de
gelijkheid gegrondvest is. Godloochenaars zijn even gevaarlijk als communisten. De
eersten zijn monsters en de andere anarchisten, en zij zullen ondereen met aristocraten,
priesters, tirannen en huichelaars, dat zijn de gematigden, het schavot beklimmen.
Deze dweepzieke en bloeddorstige menschenliefde zou het schavot ook haar
apostelen offeren. Nadat het Schrikbewind de Republiek gered, den vijand
teruggedreven, de inwendige opstanden gesmacht had, moest zijn zegepraal zijn
dood kosten. Het was slechts een middel geweest: Frankrijk verwierp het, zoodra
zijn taak voltrokken was. Uit de nederlaag geboren, stierf het van de zegepraal. De
val van Robespierre en de reactie van Thermidor (27 Juli 1794) volgen met slechts
een maand tusschen beide op den slag van Fleurus.
De onvermijdelijke reactie begint met het Directoire en met de grondwet van het
jaar III. Al het vergoten bloed boezemt afschuw in; het schavot heeft de democratie
geschandvlekt. Frankrijk heeft thans behoefte aan rust en orde. De Revolutie hoeft
duurzaamheid gegeven en de Staat ingericht overeenkomstig de rechten van den
mensch en de belangen van die nieuwe klasse, die zich verrijkte met den op het Oude
Stelsel veroverden buit en op de gelegenheid wacht om de macht in handen te krijgen
en haar fortuin te
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bevestigen. Het Schrikbewind steunde op de Parijzer Jacobijnen, het Directoire zal
steunen op de burgers en de boeren, die de verkoop der nationale goederen verrijkte.
Eigendom wordt nu de grondslag der maatschappelijke orde, niet het oud bevoorrecht
eigendom, doch het nieuw eigendom, dat uit de handen der Kerk en der geëmigreerden
in de handen der natie overging. Door een merkwaardigen doch zeer begrijpelijken
ommekeer, beschouwen al de nieuwe eigenaars de Republiek nu als de onontbeerlijke
voorwaarde voor het behoud der maatschappij. Dat verklaart de voorshands zoo
vreemdsoortige schommelingen van de politiek van het Directoire.
Inderdaad, zoodra het Schrikbewind neergeveld was, hebben de koningsgezinden
weder moed gevat. De gematigdheid van het nieuwe stelsel doet hen geenszins tot
de regeering toetreden, integendeel zij beproeven deze omver te werpen, zoodat zij
deze dwingen, telkens dat gevaar schijnt te dreigen, tot de Jacobijnen toe te naderen
ten einde de Republiek in stand te houden, die ze nochtans tegen hen wil inrichten.
Vandaar, te midden van tegenstrijdige bewegingen, de voort during eener anarchie,
opgeluisterd van tijd tot tijd met ‘dagen’ en opstanden, die ten slotte slechts kunnen
gedempt worden door beroep tot het leger te doen.
Want de invloed van het leger groeit in de natie standvastig aan. Het heeft de macht
en het gezag, en... het leger is de orde. Door hetzelve voelt zij zich verzekerd zoowel
tegen een terugkeer van den vijand als tegen een terugkeer van het Schrikbewind.
Het schonk Frankrijk die Rijngrens, die de monarchie zoolang vergeefs beloerde.
Aanvankelijk, in de eerste geestdrift der Revolutie, had de Nationale Vergadering
grootmoedig de vrijmaking der volken voorgestaan en verovering verworpen. Dezelfde
menschlievende grondbeginselen, welke haar houding binnen het land leidden,
moesten ook haar buitenlandsche politiek beheerschen. Doch weldra had de oorlog
een einde aan die edelmoedige belangeloosheid gesteld. De bevrijde landen konden
toch niet in den steek gelaten worden.... Hun inlijving was bepaald noodig, niet alleen
om daarvan een verdedigende stelling te maken, doch ook om den wille van hun
hulpmiddelen, om
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den oorlog door den oorlog te onderhouden en de Republiek van het bankroet te
redden. Het ware malligheid geweest, langer de rol van belangelooze apostelen te
vervullen en, te midden van het vijandige Europa, louter voor de menschheid te
strijden. De revolutionnaire ideologie, die na Jemappes nog gelust was, werd na
Fleurus verworpen. Voortaan wordt de werkelijkheid vrijmoedig erkend. De Republiek
treedt niet meer op voor de menschheid, doch voor zich zelve, en haar belang regelt
haar houding. Zij wordt openlijk imperialistisch, terzelfder tijd dat zij haar
menschlievend ideaal aflegt.
Aldus heeft de Revolutie te gelijk èn met de democratie èn met het cosmopolitisme
gebroken. Zich inrichten, is nu de taak welke zij op zich neemt. Zij doet afstand van
geen enkel harer grondbeginselen: nog steeds beroept zij zich op de rechten van den
mensch en op de souvereiniteit des volks, doch zij zal die aanpassen tot haar
behoeften, die de behoeften van Frankrijk zijn. Eerst legde zij de grondslagen van
den modernen Staat, nu zal zij den nationalen Staat vestigen. Deze is, inderdaad, het
werk van de geweldige krachtsinspanning, waaraan de Staatsgreep van brumaire een
einde stelde.
Door Napoleon omgewerkt, behoudt hij desniettemin zijn oorspronkelijken geest.
In stede van de rechten van den mensch te verloochenen, heeft het Keizerrijk,
daarentegen, het politiek lichaam en het maatschappelijk lichaam daarmede bezield.
Het eerbiedigde zelfs de nationale souvereiniteit, vermits het zich op dezelve beroept.
Voorshands, schijnt niets gemeens te kunnen bestaan tusschen de Nationale
Vergadering van 1789 en het Wetgevend Lichaam van 1800. De eerste is
alvermogend, het ander slechts een voorhang, die het despotisme dekt. Doch men
vergete niet, dat dit despotisme het despotisme van het Oude Stelsel niet is; in der
waarheid is het de almacht van den overeenkomstig de revolutionnaire
grondbeginselen bestuurden en gecentraliseerden Staat. Wij zagen, dat de Nationale
Vergadering niet bij machte was dien Staat te verwezenlijken. Na dezelve, slaagden
het Schrikbewind noch het Directoire daarin beter. Het was Napoleons taak, dien
zoo
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stevig te vestigen, dat zijn grondslagen nog bestaan in al de landen die hem aannamen.
De omwentelingen van de XIXe eeuw zullen geen omwentelingen tegen den Staat
meer zijn, doch omwentelingen in den Staat zelf. Het gebouw is verrezen, om hetwelk
tot den huidigen dag toe alle partijen elkander bestreden, en zij die hetzelve het
hevigst beukten of het meest omwerkten, beoogden geenszins zijn vernieling, doch
zijn bezit.
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Hoofdstuk I
Jemappes
I
Sedert Philips-August, hadden de koningen van Frankrijk steeds met evenveel
wilskracht als geduld, getracht België te bemachtigen. Door de eeuwen heen, was
het bezit van dit land het hoofddoel hunner buitenlandsche politiek geweest. Het was
hun evenzeer onontbeerlijk zoowel voor de verdediging van hun rijk, wiens
noordelijke uitlooper het is, als wegens hun inzicht, Europa hun heervoering op te
leggen, door langs hetzelve tevens Engeland en Duitschland te bedreigen. Doch
eveneens had Europa het hun ten allen tijde vinnig betwist. Door het toedoen van
Europeesche oorlogen, had de monarchie langzame vorderingen in de Nederlanden
gemaakt, en de inlijving van Atrecht, van Rijsel, van Dowaai, van Valencijn was het
gevolg van geweldige worstelingen en internationale congressen geweest. Nadat
Lodewijk XIV een wijl zijn doel nabij was geweest, had hij vóór zijn verbonden
vijanden moeten wijken. Het verdrag van Utrecht had hem ten slotte een grens
opgelegd, die het Barrière-tractaat weldta in een bolwerk tegen Frankrijk veranderde.
Het aloude gewrocht der monarchie bleef onvoltooid: noch de Vlaamsche kust,
noch de Maaslinie waren in haar macht.
Het was de Revolutie voorbehouden, de traditie van het Oude Stelsel voort te
zetten en hierin de zending des konings te volbrengen. Haar grootsche en onstuimige
uitzetting over de wereld moest ze terstond op België werpen. Den weg door
Philips-August gebaand met de zegepraal van Bouvines (1214), vervolgde zij met
die van Jemappes.
De oorlogsverklaring, op 20 April 1792, onder den druk der openbare meening
en den drang der omstandigheden door Lodewijk XVI aan Oostenrijk gedaan, zou
dus opnieuw het

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

16
tijdperk der Europeesche oorlogen openen en het Belgisch vraagstuk weer te berde
brengen. Het was van weinig belang, dat de Nationale Vergadering, in een opwelling
van menschlievend idealisme, plechtig verklaard had, dat zij geen veroveringen
beoogde en slechts de volken van het juk der tirannen wilde verlossen. Wie oorlog
ontketent, wordt zijn slaaf. De in naam der rechten van den mensch aangegane strijd
moest noodlottig tot de harde werkelijkheid der inlijving leiden.
Die strijd werd door België verwacht, ja gewenscht. De Oostenrijksche restauratie
had het een onherstelbare misnoegdheid en bevangenheid ten prooi gelaten(1). Al de
partijen waren gelijkelijk verbitterd. Nauwelijks waren de landvoogden,
Maria-Christina en Albrecht van Saksen-Teschen, te Brussel gevestigd, of zij gaven
zich rekenschap van de gevaren die hen omringden. Ter uitzondering van enkele
ambtenaars, was niemand tot een stelsel toegetreden, dat zich slechts door militaire
bezetting kon recht honden. Goede woorden en beloften konden niet baten. De aan
de Vonckisten gedane voorslagen zouden slechts de verbittering van de geestelijkheid
en van de partij der Staten verergeren: zij herwonnen de regeering geen enkelen
democraat.
Hoe hevig ook de vijandschap was welke de partijen elkander toedroegen, toch
kon zij haar niet beletten, de regeering eendrachtig weerstand te bieden. De
onafhankelijkheid, die men on der de Brabantsche omwenteling een korte wijl genoten
had, bleef de wensch van een ieder en werd vanwege Frankrijk verwacht. Uit haat
tegen Oostenrijk, juichten de behoudsgezinden de Revolutie toe en wachtten zij met
ongeduld het oogenblik af, waarop haar legers hen van hun juk zouden verlossen en
hun de vrijheid brengen. De Josephisten zelven waren woedend omdat men ‘hun al
de overige inwoners niet opgeofferd had’(2).
Bovendien was het land vol Fransche agenten en geheime boden. Een behendige
propaganda steunde de wenschen der

(1) Geschiedenis van België, deel V, blz. 540 en volg.
(2) H. SCHLITTER: Briefe der Erzherzögin Marie-Christine an Leopold II, blz. 157 (Weenen,
1896).
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democraten en bezorgde hun nieuwe aanhangers. Het volk begon onrustig te worden
en juichte de door de Wetgevende Vergadering uitgevaardigde hervormingen toe.
In 1791 schrijft Maria-Christina den keizer, dat de oproerige denkbeelden veld
wannen, dat, in Luxemburg, de boeren tegen het tiend opkomen, dat een gevaarlijke
gisting zich verspreidt en dat zij zich aan een opstand verwacht(1). Brussel is
koortsachtig. De verwatenheid van de koningsgezinde geëmigreerden, waarvan de
stad vol is, brengt het hare bij om de meening ten voordeele van het ‘Fransch stelsel’
op te hitsen. De beruchte Théroigne de Méricourt, die daar in December 1791 verblijft,
zegt een ieder die het hooren wil, dat zij te Weenen met den keizer gesproken heeft
en dat hij haar ‘grondbeginselen en gevoelens’ goedkeurt(2).
Men voege daarbij de beweging te Rijsel, te Dowaai en te Parijs onderhouden
door de Belgische en Luiksche vluchtelingen, die bij den terugkeer der Oostenrijksche
troepen het land verlieten. Allen, oudsoldaten en -officieren van het Brabantsch en
van het Luiksch leger, politicussen of eenvoudige konkelaars, beijveren zich om het
oogenblik te bespoedigen waarop de gebeurtenissen hun zullen toelaten zegevierend
naar hun vaderland terug te keeren. Overigens heerscht geenerlei verstandhouding
onder hen. Vonck, die ziek en gansch van zijn stuk is over de al te snelle vorderingen
van de Fransche denkbeelden, slaagt er niet in, de partisans die bij hem naar Rijsel
kwamen, onder zijn invloed te houden. Over hun stoutheid verschrikt, durft hij hen
niet volgen om hun hoofdman te blijven; van zijn aanhangers verlaten en spijtig zal
hij op 1 December 1792 treurig in ballingschap sterven. Van der Mersch, even onthutst
als hij en vroegtijdig oud en verzwakt, ziet er van af een rol te spelen die hem schrik
inboezemt, keert ten slotte met een Oostenrijksche vrijgeleide terug naar zijn
buitengoed te Dadizele, waar hij weinige maanden nadien den geest geeft (14
September 1792).

(1) H. Schlitter: Briefe der Erzherzögin Marie-Christine, bl. 159. Cf. 165, 177, 181.
(2) Ibid., blz. 211.
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Te Dowaai beproeft een onbesuisd jongeling, graaf de Béthune-Charost, die beweert
een afstammeling van de graven van Vlaanderen te zijn, èn de ‘Statisten’ èn de
‘democraten’ te bewegen, de overrompeling van Brussel te wagen(1). Hij staat in
betrekking met hoogleeraars van de universiteit te Leuven en met leden van de Staten
van Brabant; hij verkwist zijn fortuin door het uitrusten van een korps ‘eedgenooten’.
Hij hitst de Oostenrijksche troepen tot desertie op, ja laat Latijnsche vlugschriften
opstellen, die de Hongaarsche soldaten tot tuchteloosheid aanzetten. Die gekke
onderneming leidde natuurlijk tot niets. Daar kwam een einde aan, toen de Fransche
regeering in December 1791, op verzoek der Brusselsche regeering, besloten had
geen verzamelingen van gewapende lieden meer te dulden in de versterkte plaatsen
aan de grens.
Daarentegen geven de vluchtelingen, die meer en meer talrijk naar Parijs komen,
blijk van een wilskracht die onderhouden en opgehitst wordt door de geestdrift der
groote stad. De Belgische democraten ontmoeten er de Luiksche democraten en de
gemeenschap van hun wrevel, van hun verzuchtingen en hun grondbeginselen doet,
reeds op 20 Januari 1792, het ‘Revolutionnair Comiteit der vereenigde Belgen en
Luikenaars’ ontstaan. Bij hen is niets meer aan te treffen van Voncks gematigdheid.
In de opgewonden hoofdstad, laten die uitwijkelingen zich medesleepen door het
hartstochtelijk idealisme van Jacobijnen en Montagnards.

(1) Reeds in 1790 hield hij zich niet de onlusten in België bezig. Zie E. HUBERT: Correspondance
des Ministres de France accrédités à Bruxelles de 1780 à 1790, deel II, blz. 311 en volg.
(Brussel, 1924). Omtrent dezen, cf. A. BORGNET: Histoire des Belges à la fin du XVIIIe
siècle, deel I, blz. 327 (Brussel, 1861); H.R. VON ZEISBERG Zwei Jahre Belgischer Geschichte,
deel I, blz. 207 (Weenen, 1891); SCHLITTER: Briefe der Erzherzögin Marie-Christine, blz.
213, 266, 270, 274, 334; A. CHUQUET: Jemappes et la conquête de la Belgique, blz. 53
(Parijs, 1890); H. BOULANGER: L'affaire des Belges et Liégeois unis. Revue du Nord. 1910,
blz. 235 en volg. Het arrest bij hetwelk de Raad van Brabant op 27 Maart 1792 zijn
inhechtenisneming beveelt (gedrukt te Gent ‘bij L. Lemaire, op den Kalanderoerg’), levert
over hem belangwekkende inlichtingen. Zijn rol is overigens nog zeer slecht gekend en zou
stof kunnen leveren voor een vrij merkwaardige studie.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

19
Zij ook willen hun vaderland ‘herscheppen’ en bereiden zich voor ten oorlog, dien
zij onvermijdelijk achten. Te Givet wordt een Luiksch legioen gevormd en te Rijsel
drie Belgische legioenen, die met de Fransche legers zullen te velde trekken. Na de
zegepraal, zal het land een nieuwe grondwet krijgen. Daar het de macht bezit, zal
niets eenvoudiger wezen, dan de nieuwe orde op de puinen van het verleden te
bouwen. Van dit laatste, zal niets meer overblijven. De grondwet, waarvan het
‘manifest der vereenigde Belgen en Luikenaars’ de hoofdtrekken afkondigt, is een
der meest kenschetsende verschijnselen van dat naïeve geloof in het licht der
afgetrokken rede en in de deugd des volks, dat zich, in die eerste tijden van
revolutionnaire geestdrift, met den onweerstaanbaren gloed eener openbaring
opdrong(1).
De toekomstige Belgische republiek, op de rechten van den mensch gegrondvest,
zal oprecht een volksregeering wezen. De wetgevende macht zal uitgeoefend worden
door een vergadering, bij rechtstreeksch en algemeen stemrecht verkozen door al de
meerderjarige burgers; de uitvoerende macht, door een Senaat van vijftien leden die
recht van veto bezitten, doch wier besluiten aan referendum zullen onderworpen zijn.
Onmogelijk, meer uitbreiding te geven aan de volkssouvereiniteit. Met een
neophietenijver bezield, vergenoegen de vereenigde Belgen en Luikenaars zich niet
met de Fransche grondwet van 1791. Onder den blijkbaren invloed van de aanhangers
der republikeinsche gelijkheids-democratie, die reeds in de Parijsche clubs optreden,
loopen zij terstond naar het uiterste: in April 1792 geven zij blijk van een staatkundig
radicalisme, dat de Conventie zelve niet zal bereiken.
Hoe zeer hun ijver ook de geschiedenis en de werkelijkheid uit het oog verliest,
toch biedt hij, en op zeer treffende wijze, een nationaal karakter. Want hun
droombeeld, die republiek, is niet slechts een van Frankrijk onafhankelijke republiek,
doch een gemeenebest dat èn de Oostenrijksche Nederlanden èn het land van Luik
zou vereenigen. Terzelf-

(1) Het manifest verscheen te Parijs in ‘'t jaar IV der Fransche vrijheid’. Werkelijk is het van
April 1792.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

20
der tijd dat zij in naam der rechten van den mensch de aloude instellingen van hun
vaderland vernietigen, schaffen zij ook de bijzondere leenheerschappen af. En zoo
doende, volgen zij, zonder het vermoeden, de richting der geschiedenis. Zij stellen
een einde aan die kunstmatige scheiding, welke de staatkunde zoolang tusschen de
bevolkingen van België en van het land van Luik, ten spijt van haar belangen en haar
traditiën, behield. Van beide volken, die zoo zonderling dooreen gemengd leven,
maken zij nog slechts een enkel volk. Het België, dat zij op de democratie willen
grondvesten, is reeds het moderne België, zooals het uit de omwenteling van 1830
zal te voorschijn komen.
Het Comiteit der vereenigde Belgen en Luikenaars kon overigens geen andere
belangrijkheid hebben dan die van een groep woelgeesten en militaire wervers. Zijn
ijver diende al te goed de Fransche politiek, dan dat deze hetzelve beletten zou zijn
begoochelingen den teugel te vieren. Zorglijk buiten kennis van de inzichten der
regeering gelaten, werkte het onbewust met deze mede tot het voorbereiden eener
gansch andere toekomst dan die welke het hoopte.
De oorlogsverklaring aan Frans II werd onmiddellijk gevolgd door
krijgsverrichtingen op de Belgische grens(1). De Oostenrijkers stonden te weer. Zoo
hun leger in de Nederlanden slechts 30.000 man telde, bestond het uit keurtroepen,
door voortreffelijke oversten, Bender, Clerfayt en Beaulieu, aangevoerd. De Franschen
waren sterker in getal, doch men wist, dat zij door tuchteloosheid aangetast waren,
dat zij hun officieren wantrouwden en dat de vrijwilligers niet in staat waren zich,
in open veld, met oude regimenten te meten. De eerste ontmoetingen rechtvaardigden
die voorzienin-

(1) Ik moet den lezer verwijzen naar het voortreffelijk werk van A. Chuquet: Jemappes et la
conquête de la Belgique (Parijs, 1890), aan hetwelk hij de meer bijzonderlijk militaire studiën
kan toevoegen van C. de la Jonquière: La bataille de Jemappes (Parijs, 1902) en van de
Sérignan: La première invasion de la Belgique (Parijs 1903). Het boek van E. Cruyplants:
Dumouriez dans les ci-devant Pays-Bas autrichiens (Brussel, 1912) geeft belangwekkende
bijzonderheden over de deelneming van de Belgische en Luiksche vrijwilligers aan de
verrichtingen. Van Oostenrijksche zijde, zie H.R. von Zeissberg: Zwei Jahre belgischer
Geschichte, 1791, 1792.
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gen maar al te goed. Dillon, die van Rijsel op Doornijk marcheerde, zag, op 29 April
1792, zijn door schrik aangegrepen soldaten ijlings de vlucht nemen, terwijl een
zelfde verwarring die van Biron rondom Quiévrain uiteendreef. Die tweevoudige
mislukking zijner vrienden dwong La Fayette, die zijn voorposten tot Bouvignes
geschoven had, tot wijken. In den nacht werden deze tijdingen te Brussel
bekendgemaakt door 't gelui der groote klok van Sinter-Goedele. 's Anderen daags
zag men er de op den vijand genomen kanonnen en een jammerlijke bende
krijgsgevangenen voorbijtrekken.
Luckner, die Rochambeau als opperbevelhebber der Fransche legers vervangen
had, kon den toestand niet verbeteren. In Juni drong zijn voorhoede eerst Meenen,
vervolgens Kortrijk binnen. Doch reeds den 29n was zij verplicht zich onder de
bescherming van de vesting van Valencijn te stellen.
Het belang van den strijd was overigens niet meer in het Noorden, maar in Argonne.
Den 14n Juli had Pruisen Frankrijk den oorlog verklaard en op 19 Augustus schreed
de hertog van Brunswijk over de grens. Om dezes beweging te steunen, bracht Clerfayt
hem 12.000 man van het leger der Nederlanden aan. Frankrijks nederlaag scheen
verzekerd. De opstand der commune Parijs, de schorsing des konings, de sluiting
der kloosters, de verbanning der onbeëedigde priesters, de slachting der gevangenen,
de afvalligheid van La Fayette, alles scheen het zieltogen der Revolutie te voorspellen.
De nederlaag der Pruisen te Valmy (20 September) en vervolgens hun aftocht
veranderden in een ommezien den toestand. Graaf van Saksen-Teschen, die kort te
voren het beleg vóór Rijsel geslagen had (29 September), trok ijlings af, toen hij
vernam dat Dumouriez, de overwinnaar der onoverwinnelijke Pruisen, naar het
Noorden oprukte.
Dumouriez was vast van plan, zijn faam voorgoed te bevestigen door een korten
en roemrijken veldtocht. Eerzuchtig en arglistig als hij was, wilde hij Frankrijk
beheerschen door zich, met de verovering van België, een onweerstaanbaar militair
aanzien te geven. Hij zou zich als bevrijder der Belgen aanstellen en hoopte dat zij
zouden opstaan. Hij kende hen reeds sedert lang, daar hij vroeger, tijdens de Brabant-
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sche omwenteling, met politieke zendingen was belast geweest. Hij zou België
veroveren, doch niet inlijven. Zijn inzicht was, van België een republiek te maken,
wier bemiddelaar hij zou zijn, op welke hij mocht rekenen bij de ontwerpen die hij
tegen de Conventie koesterde, en die hem desnoods kon dienen bij een toenadering
tot Oostenrijk. Gedurende zijn ministerschap (Maart-Juni 1792), had hij tal van
krijgslieden naar Brussel gezonden. Hij stond in betrekking met lieden uit al de
partijen, verzekerde hun dat hij vreemd bleef aan hun twisten en slechts de bevrijding
van hun land beoogde.
Vooraleer de grens te overschrijden, laat hij manifesten verspreiden. Hij geeft zijn
generaals tot onderrichting, dat zij de bevolkingen moeten toelaten zich vrijelijk te
uiten en geenerlei invloed te oefenen op een volk ‘dat zich een grondwet wil geven,
omdat het daartoe het recht heeft’(1). Hij stelt zich enkel aan als de vijand van den
‘Oostenrijkschen tiran’. De commissarissen der Conventie die zijn leger volgen, gaan
niet verder dan Valencijn, om te bewijzen, dat Frankrijk zich geenszins België wil
opdringen. ‘Wij zullen weldra op uw grondgebied komen, verkondigt hij op 28
October, om U den vrijheidsboom te helpen planten, zonder ons het minste in te laten
met de grondwet welke gij U zult geven. Wij zijn uw broeders, zoo gij slechts de
souvereiniteit des volks verkondigt en van de heerschappij der despoten wilt afzien.’(2).
Hoe overigens aan zijn inzichten getwijfeld, daar Belgische en Luiksche regimenten
met zijn leger medetrekken en den Luikenaar Philippe Devaux deel uitmaakt van
zijn staf?
Het Oostenrijksch leger wachtte te Jemappes, onder het bevel van Bender, de
republikleinen af. De stelling was zorglijk versterkt geworden en de voordeelen van
het terrein vergoedden de minderheid in getal harer verdedigers. Het leed geen twijfel
of de stevige keizerlijke regimenten zouden den aanval der ‘carmagnoles’ gemakkelijk
afslaan. Men wist nu, dat Valmy slechts een eenvoudige kanonnade en dat

(1) A. SOREL: L'Europe et la Révolution française, deel III, blz. 160.
(2) CRUYPLANTS: op. cit., deel I, blz. 313
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buikloop de voornaamste oorzaak van Brunswijks aftocht geweest was. Wat geluk,
zoo Oostenrijk vermocht wat Pruisen niet gekunnen had! Maria-Christina verwachtte
de tijding eener zegepraal en de koningsgezinde geëmigreerden van Brussel maakten
toebereidselen om eindelijk naar Parijs terug te keeren.
Dumouriez, die aan de spits van 60.000 man, sedert 27 October op marsch was,
verscheen den 6n November vóór de heuvelen van Jemappes, nadat hij de vijandelijke
voorposten overhoopgeworpen had. De slag duurde gansch den dag, met evenveel
verwoedheid bij de verdedigers als geestdrift bij de aanvallers. De aanloop der
Franschen brak eindelijk de hals-starrigheid der Oostenrijkers. De aanval in massa,
die later een taktiek zou worden, onthulde voor de eerste maal zijn macht bij dien
schok tusschen twee legers, wier tweegevecht het verleden en de toekomst
vertegenwoordigden. Rond den avond werd de stelling veroverd onder het zingen
der ‘Marseillaise’. Bender trok in goede orde af, zonder ontrust te worden. Doch de
onverwachtheid zijner nederlaag maakte deze nog vollediger. Jemappes bevestigde
de macht der Republiek, zooals Bouvines vroeger die van het koningschap bevestigd
had. De Republiek begon zegevierend haar uitbreiding over de wereld met de
verovering van België.
Want er viel inderdaad niet aan te denken, haar hetzelve te betwisten. Sedert Josef
II de versterkte plaatsen der ‘Barrière’ had laten sloopen, kon Luxemburg nog alleen
den vijand tegenhouden. De terugtocht was onvermijdelijk en Bender aarzelde niet
dien te bevelen. Reeds op 7 November was Brussel door de regeering ontruimd en
de erbarmelijke drom der geëmigreerden vluchtte, te midden van uitjouwingen en
beleedigingen, naar Duitschland of naar Holland.
Want, in een opwelling van geestdrift, juichte België de overwinnaars toe. De
Fransche Revolutie wreekte de Brabantsche Revolutie en schonk de natie de
onafhankelijkheid. Bevestigden Dumouriez' manifesten zulks niet plechtig, en
beloofde de Nationale Conventie haar steun niet aan alle volken die vrij wilden
worden? De kort te voren (21 September) in Frankrijk uitgeroepen Republiek kon
de Belgen
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niet ergeren: hadden zij die zelven reeds in 1790 niet uitgeroepen toen zij opstonden
tegen Josef II? Met hun gehechtheid aan de dynastie, waren ook hun monarchale
gevoelens verdwenen. Voor den vrijen Staat welken zij wilden stichten, was geen
andere vorm mogelijk dan de republikeinsche.
Daags na den slag deed Dumouriez dus zijn intrede te Bergen, te midden van de
geestdrift van de tijdelijk in de algemeene vreugde verzoende partijen. Het geroep
van ‘Vivat de redders van België’ begroette de voorbijtrekkende troepen. De
keizerlijke adelaar werd neergehaald en door de vrijheidsmuts vervangen. De
redevoeringen van den overwinnaar verwekten evenveel vreugde als vertrouwen.
‘Wij komen, zegde hij tot de magistraten die hem de sleutels van de stad brachten,
als broeders en vrienden, die U aanraden uw poorten voor uw oude verdrukkers te
sluiten en de vrijheid te verdedigen, welke wij voor U veroverd hebben(1)’.
Dezelfde tooneelen herhaalden zich eenige dagen later te Brussel, waar de
Franschen op 14 November binnentraden onder kanongebulder en klokkengelui.
Daarna kwam de beurt aan al de steden, naarmate de bevrijders die kwamen bezetten.
Het op 18.000 man geslonken Oostenrijksch leger trok langzaam af, zich dekkend
door eenige kleine achterhoedegevechten. De Franschen achtervolgden het over
Leuven en Thienen tot Luik, waar zij den 28n November met vervoering werden
ontvangen, vervolgens tot de Roer, waar zij halt maakten. De citadel van Antwerpen
weerstond vier dagen alvorens voor Miranda haar poorten te openen (28 November)(2).
De vesting van Namen gaf zich den 2n December aan Valence over. De Oostenrijksche
vlag wapperde nog slechts op de vesting Luxemburg. En om nog beter de vrijmaking
van België te bevestigen, werd, op 16 November, de opening der Schelde plechtig
uitgeroepen. De economische vrijmaking scheen het gevolg te zullen wezen van de
politieke vrijmaking van Jemappes.

(1) A. Chuquet: Jemappes, blz, 101.
(2) C. Parra-Pérez: Miranda de la Révolution française, blz. 49. en volg. (Parijs, 1925). Zie ibid.,
belangrijke bijzonderheden omtrent de opening der Schelde door een kleine oorlogsvloot.
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II
Had Dumouriez over de gebeurtenissen kunnen beschikken, dan had hij ongetwijfeld
de Belgen die onafhankelijkheid gegeven, die zij in hem met zooveel naïef vertrouwen
begroetten. Zijn beloften waren niet geveinsd. Een uit de Oostenrijksche Nederlanden
en het land van Luik samengestelde Republiek, die hem als beschermer had erkend,
had hem de macht en het aanzien gegeven, waarnaar zijn eerzucht dorstte. Zoo hij
zich eenigen tijd ietwat voor een Jacobijn uitgegeven had, was hij nu geneigd, in
Frankrijk een. grondwettelijke regeering te herstellen. Reeds werd hij bij de Conventie
en in de Parijsche clubs aangeklaagd wegens zijn ‘moderantisme’. Dit was voor hem
een reden te meer tot het stichten, in België, van een republikeinsche staatsregeling,
die door haar vrijheid, gepaard met wijsheid, hem tot hoofdman had aangewezen
aan de gematigden en de vrijzinnige behoudsgezinden, verschrikt door de opkomst
van Danton en van de Bergpartij. De zelfregeering, die hij voor België uitdacht, was
aldus ondergeschikt aan zijn inzichten in Frankrijk, en hij stelde daarin slechts belang,
in zooverre zij dezelven nuttig kon wezen.
Van den beginne af, had hij zich beijverd de Belgen tot zich te trekken. Hij was
er niet onkundig van, dat het Jacobijnsch radicalisme onder hen luttel aanhangers
vond. Dadelijk had hij gebroken met het Comiteit der vereenigde Belgen en
Luikenaars, wiens buitensporigheden hem onverhelpelijk ondienst hadden gedaan.
Hij legde alle republikeinsche laatdunkendheid af, beijverde zich om de burgerij niet
te ergeren en trachtte zelfs den adel toe te naderen. In de Brusselsche salons werd
zelfs verteld, dat juffrouw von Crumpipen zijn minnares was(1). Zoo hij de
geestelijkheid geen blijken van belangstelling kon geven, wat ergernis onder de
troepen had verwekt, toch onthield hij zich, tegenover dezelve de verwaande en
minachtende houding der ‘sansculottes’ aan te nemen. Vooral bleef hij zich aanstellen
als de vriend en de bevrijder des lands.

(1) Revue historique de la révolution française, deel V [1914], blz. 55.
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Den 25n November, verklaarde hij de afgevaardigden der Henegouwsche gemeenten,
dat hij aangesteld was als agent der Fransche natie bij het ‘Belgisch volk’. Hij
bevestigde, dat de Franschen de broeders van de Belgen waren en slechts dezer
onafhankelijkheid verlangden. Er diende haast gemaakt, zegde hij, om dadelijk een
vrij volk samen te stellen en een ‘Nationale Conventie’ bijeen te roepen. Zijn
luitenants kregen bevel, overal aan te kondigen dat, zoo Frankrijk verstond België
geen grondwet op te leggen, dit laatste er toch een moest maken. Vooralsnog dienden
‘voorloopige beheerders’ gekozen, die bij de Fransche generaals zouden te rade gaan.
Slechts daar waar de bevolkingen ‘dom’ genoeg zouden wezen om de weldaden der
vrijheid te weigeren, zouden zij als vijandig behandeld worden.
Hoewel Dumouriez verstond, buiten en boven de partijen te blijven, was hij, door
zijn handelwijze, wel gedwongen met de ‘statisten’ te breken. De souvereine Staten
vervangen door een nationale conventie, verkiezingen bevelen, de provinciën en het
land van Luik tot één enkele en zelfde natie versmelten, de vrijheid ophemelen, alsof
er geen Blijde Inkomst bestond, dat alles was hen bloedig krenken. Voor die
stijfhoofdige behoudsgezinden, was het een bittere ontgoocheling te zien, hoe de
‘bevrijder’ hun duurbaarste overtuigingen vertrapte en zich aanstelde als een in het
republikeinsch pak vermonden Vonckist. Want, goedschiks of kwaadschiks, moest
Dumouriez feitelijk wel op de Vonckisten steunen. Slechts in die groep van ‘verlichte’
en nieuwheidsgezinde burgers, die de rechten van den mensch en het dogma van de
volkssouvereiniteit toegedaan waren, kon hij de medewerkers vinden die eensgezind
met hem de Belgische republiek zouden stichten. Doch zulk verbond zou hem
noodzakelijker wijs in onmin brengen met Jacobijnen en met ‘statisten’. Zoo de
eersten slechts een woelzieke minderheid uitmaakten, waren de andere, daarentegen,
zeer te duchten. Door den invloed der geestelijkheid ondersteund, mochten zij op de
volksmassa's rekenen, zoodra zij beroep op het godsdienstig gevoelen zouden doen.
Dumouriez zou dus maar een deel der burgerij tot zich krijgen. En dan nog waren
zijn aanhangers verre van eensgezind. Tot het stichten eener Bel-
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gische republiek, hadden zij noch gemeenschappelijke inrichting, noch
gemeenschappelijk programma. Die democraten verstonden de democratie ieder op
zijn manier. Schier allen wantrouwden het ‘gepeupel’ en aanvaardden het algemeen
stemrecht slechts met behoudsgezinde waarborgen.
Een te dien tijde opgemaakt ontwerp van grondwet kenschetst hun geestestoestand(1).
‘De democratische beginselen ten volle goedkeurende die de Fransche constitutie
tot grondslag hebben gediend’, raadt het aan, ‘dezelve toe te passen met de
voorbehoudingen, verschuldigd aan een land met andere zeden en denkwijzen, dat
niet bestookt wordt door dezelfde misbruiken, noch door dezelfde behoeften, welke
de omwenteling in Frankrijk noodzakelijk maakten’. Er kan geen sprake van wezen,
de Belgische republiek den in 1790 door Vonck voorgestelden federatieven vorm te
geven. Het ideaal is, de Nederlanden en het land van Luik tot één enkel politiek
lichaam te vereenigen. De souvereiniteit des volks en de gelijkheid der burgers zijn
de grondslagen van den nieuwen staat van zaken. Het wetgevend lichaam zal verkozen
worden bij rechtstreeksch stemrecht van al de staatsburgers, enkel met uitsluiting
van bedelaars en dienstboden. Doch dit wetgevend lichaam begrijpt ook een bijzondere
kamer, alleen door de eigenaars verkozen. Eigendom, inderdaad, kan door een ieder
verworven worden; die bepaling kan dus geen argwaan ten voordeele der aristocratie
verwekken. Want eigendom is niet, als de adel, een voorrecht. De edelen mogen,
zoo zij zulks begeeren, hun titels behouden, welke voortaan van alle politieke
beteekenis ontbloot zijn. De leenroerige rechten worden afgeschaft, met vergoeding
voor degene die van een landgoedvergunning, zonder vergoeding voor degene die
van dienstbaarheid voortkomen. Van het Oude Stelsel zal dus niets meer overblijven.
Doch in de van Oostenrijk, van de gewestelijke verbrokkeling, van de voorrechten,
van de traditiën en van de verworven rechten bevrijde nieuwe republiek, wordt een
overwegende plaats voorbehouden aan de bezittende klasse, of liever

(1) Het werd uitgegeven in December 1792, onder den titel: Constitution pour la République
par un citoyen belge.
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aan die burgerklasse wier maatschappelijke invloed sedert het midden der XVIIIe
eeuw steeds vergrootte. Klaarblijkelijk blijft de steller van het ontwerp de in 1789
door de Nationale Vergadering van Frankrijk geuite grondbeginselen trouw. Hij
verafschuwt het Jacobinisme dat, meer en meer, de armen tegen de rijken begint op
te ruien. Hij is zoo vrijzinnig op het politiek terrein, als behoudsgezind op het
maatschappelijk terrein, en zijn denkbeelden komen ongetwijfeld overeen met die
van die klasse van industrieelen, ondernemers en advocaten, die zick eerst rondom
Vonck geschaard hadden en thans hun programma aan Mirabeau en Lafayette
ontleenen. Op één punt, en wèl een gewichtig punt, schoten zij bij him meesters te
kort. Het ontwerp dringt met klem aan op de noodzakelijkheid, de Kerk niet aan te
raken. Hij, die het schreef, weet dat zijn landgenooten bij uitstek godsdienstig zijn.
Hij begrijpt, dat alles verloren ware, zoo het volk in zijn katholiek bewustzijn gekwetst
werd, en dat de afschaffing van de voorrechten des adeldoms slechts mogelijk is, op
voorwaarde dat de voorrechten der geestelijkheid geëerbiedigd worden.
Dus, reeds bij de eerste ontmoeting van België met de Revolutie, verrijst dat
godsdienstig vraagstuk dat, door de meest verschillende wederwaardigheden heen,
steeds op den voorgrond zal blijven. Doch het verleden willen vernietigen en tevens
de Kerk sparen, dat was voorwaar het onmogelijke eischen. Want de Kerk was al te
innig met den Staat vermengd om ongehavend tusschen dezes puinen te kunnen
bestaan. Wat men ook beproefde, het was de Kerk in haar belangen krenken en haar
ontrusten over het behouden van haar invloed, zoo men de hand sloeg aan de aloude
provinciale instellingen, die dezelve als een bestanddeel van den Staat beschouwden
en ze de regeering der natie innig deelachtig maakten. Het politiek vraagstuk en het
godsdienstig vraagstuk waren in elkander verward, en het bloedig misverstand dat
Frankrijk tien jaar lang zou beroeren, kon België niet gespaard blijven. Evenzeer uit
belang als uit overtuiging, zouden de behoudsgezinden hun zaak met die der Kerk
vereenzelvigen en him tegenstrevers aldus dwingen, him slagen te gelijk tegen haar
en tegen hen te richten.
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Dat wordt men dadelijk gewaar, daar waar de democratie teeken van leven geeft.
Zoo haar aanhangers weinig talrijk zijn in de Oostenrijksche provinciën, behalve in
Henegouw, te Brussel en te Gent, waar de invloed der Fransche denkbeelden hun
den weg baande(1), daarentegen nemen zij in het land van Luik, dadelijk na Dumouriez'
komst, de leidingder beweging in handen.
De eerste Luiksche omwenteling had reeds een duidelijk anti-clericaal karakter
gehad(2). Nu zij aangevoerd was door mannen, wier denkbeelden gedurende hun
ballingschap te Parijs aangescherpt waren, kon het niet anders, of dat karakter zou
nog meer afgeteekend worden. Haar hoofdlieden, Fabry, Bassenge, Defrance, vielen
onverschrokken de Kerk aan. In dit bisschoppelijk prinsdom, werd zij aansprakelijk
gesteld voor al de ‘misbruiken van het Oud Stelsel’. Voor de democraten komt zij
voor als de gezworen vijandin der rechten van den mensch. Nauwelijks heeft de ‘cité’
den 3n December haar gemeenteraad, ‘door de tirannen verdreven en door de wrekers
van de rechten der volkeren hersteld,’ weder aangesteld, of de hoofdkerk
St-Lambrechts, rond welke, door de eeuwen heen, zich niet alleen de geschiedenis
van de bisschoppen, doch van gansch het Luiksche volk ontrolde, wordt tot slooping
veroordeeld, om de zegepraal der vrijheid te bekrachtigen.
De Jacobijnsche geest, welke te Luik den schepter voert, belet die versmelting van
het land van Luik met België, die enkele maanden te voren door het Comiteit der
vereenigde Belgen en Luikenaars gewenscht werd en ook tot Dumouriez' plannen
behoorde. Zij zou noodzakelijker wijs een minder radicale en vooral minder
anti-clericale politiek medebrengen. Dumouriez zelf vindt wel, dat het hier op een
brenk moet uitloopen, zoo voor den politiek en hartstocht niet gezwicht wordt. Reeds
op 7 December, maant hij de Luikenaars aan, een Nationale Conventie op te richten;
denzelfden dag besluit hij al de burgers van achttien jaar en meer in grond-

(1) En dan maken zij daar nog een minderheid uit, die echter te werkzaam en te invloedrijk is
om veronachtzaamd te worden.
(2) Geschiedenis van België, deel V, blz. 506 en volg.
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vergaderingen te vereemgen en zonder uitstel over te gaan tot de verkiezing van 120
afgevaardigden.
Edoch, in België werd het nieuw stelsel ingericht. Reeds daags na de intrede der
Franschen te Bergen, den 8n November, waren ‘voorloopige beheerders’ op onstuimige
wijze in Sinte-Waldetrudis aangesteld geworden. Eenige dagen later beleeft Brussel
hetzelfde schouwspel. Vervolgens, naarmate de vorderingen der bezetting, had elke
stad haar oude magistraten door een nieuwe gemeenteoverheid vervangen. In den
beginnie was, onder den invoeld van Vonckisten, van vrijwilligers en van Fransche
troepen, de voorkeur geestdriftig gegaan naar de democraten; doch weldra hadden
behoudsgezinden en ‘statisten’ den moed hervat. Overal maakten zij de meerderheid
uit en het was hun voldoende aan de verkiezingen deel te nemen, om de overhand
te behalen. Te Namen, te Mechelen, te Leuven, te Antwerpen, te Brugge, waren de
nieuwe bestuurders onder hen aangewezen geworden. Weldra zelfs eischten zij, dat
nieuwe verkiezingen gehouden werden overal waar zij, zooals te Bergen, Brussel en
Gent, buiten het bestuur gesloten waren.
Dumouriez moest optreden en zijn generaals het bevel geven, hun vergaderingen
te verbieden. Doch met welk recht? Wat zou hij op hun protest wel antwoorden?
Had hij niet plechtig beloofd dat hij de souvereiniteit zou eerbiedigen? Wat beteekende
dan die souvereiniteit, zoo zij zich niet vrijelijk mocht uiten? De behoudsgezinden
riepen dezelve met zooveel kracht in, als de democraten. Stond het hun niet vrij, te
achten, dat de Blijde Inkomst met de rechten van den mensch vereenigbaar was? Het
is klaar, dat Dumouriez een grove onvoorzichtigheid begaan had. Hij kon niet meer
buiten de partijen blijven. Hij moest wel kiezen, en zou zich noodzakelijker wijs
voor de ‘Vonckistische fractie’ uiten.
In de steden waar deze het roer in handen genomen had, ging zij met koortsachtige
haast te werk. De voorloopige beheerders beeldden zich in, dat zij geroepen waren
om een nieuwe wereld te scheppen; vol vertrouwen in de doelmatigheid hunner
grondbeginselen, gingen zij volop hun gang. Hun hoofdlieden zijn oprecht
republikeinsche en belangelooze advocaten. Een strenge eenvoud heerscht in hun
ver-
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gaderingen, waar niemand een kenteeken draagt, waar met gedekten hoofde en in
het openbaar beraadslaagd wordt. In een ommezien sloopen en bouwen zij. Te Brussel
spreken zij de vervallenverklaring van het Oostenrijksch huis uit, voeren zij de
gelijkheid vóór de belasting in, richten zij een voorloopige rechtbank op. Te Bergen
aanzoeken zij al de gemeenten der provincie, gemeentebesturen aan te stellen en een
algemeene vergadering in te richten van de vertegenwoordigers van het souvereine
volk van Henegouw; deze, reeds op 22 November vergaderd, schaft de dynastie, de
Staten, den Raad van Henegouw, de orden en de leenroerige rechten af; een weinig
later, beveelt zij de oprichting, te Jemappes, van een gedenkteeken ter nagedachtenis
van de Franschen, ‘die gesneuveld zijn voor de vrijmaking der Belgen’(1). Zij weten
wel, dat zij slechts de minderheid der Belgen vertegenwoordigen, doch zij hebben
vertrouwen in hun grondbeginselen, rekenen op de onvermijdelijke zegepraal van
het ‘licht der rede’ en weten, dat zij door Dumouriez ondersteund zijn. Op zijn raad,
trachten zij een nationaal leger op de been te brengen en de propaganda voor de
bijeenroeping eener Conventie in te richten. Daarentegen wachten zij er zich voor,
de Kerk aan te vallen. Want zij weten, dat de massa zich tegen hen zou keeren.
Doch de clubs beijveren zich, hun die massa afhandig te maken(2). Reeds daags na
Jemappes, werd te Bergen een ‘Société des Amis de la Liberté et de l'Egalité’ geopend;
vervolgens kreeg elke stad de hare naarmate de vordering der bezetting. Hier was
voorzichtigheid noch behoedzaamheid te bespeuren. De Fransche officieren maken
er veel vertooning en prediken, in hoogdravende bewoordingen, voor een handvol
opgewonden Jacobijnen, het buitensporigste anti-clericalisme en de overdrevenste
demagogie. Bij de opening van de Antwerpsche club, zegt generaal Verrière, dat hij
‘de blindheid der Belgen komt genezen’. Hij is er trotsch op, dat hij ‘de vijand is van
despoten met staf en mijter, van tiran-

(1) L. Devillers: Inventaire analytique des archives des Etats de Hainaut, deel III, blz. 279
(Bergen, 1906).
(2) Omtrent de clubs, zie P. Verhaegen: La, Belgique sous la domination française, deel I, blz.
126 en. volg. (Brussel, 1922).
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nen met blazoen en perkament’. De rede van een onderwezen volk moet zijn:
‘vervloekt wezen de koningen, de priesters, de overweldigers van 't gezag’(1). De club
te Brussel, onder het voorzitterschap van den Franschman d'Espagnac, had haar
reglement aan de Jacobijnen van Valencijn ontleend. Zij strooit een brief rond van
Walckiers, waarin gezegd wordt, dat de hooge geestelijkheid en de Staten de vijanden
des volks zijn, terwijl dezes vrienden zij zijn, die willen dat ‘de belastingen voor de
armen verlicht, en voor de rijken verzwaard worden’(2). Te Leuven wordt, met veel
lawaai, een man rondgeleid, die vastgezeten heeft, omdat hij op de landerijen van
den hertog van Arenberg een haas gestroopt heeft. Al dat vertoon moet dienen om
de gunst des volks te winnen. Doch de bewerkers daarvan vergeten, dat België
geenszins Frankrijk is, dat het geloof er levendig gebleven is, dat de adel er niet
verdrukkend is, dat daar schier niets meer overblijft van de leenroerige rechten, dat
er niet geklaagd wordt over de voorrechten der geestelijkheid. Zij verbeelden zich
naïefweg, dat hun welsprekendheid tot buiten dringt en zij nemen de toejuichingen
hunner toehoorders, meestal ‘sansculottes’, voor de goedkeuring van het souvereine
volk. Vooral letten zij er niet op, dat, op den Vlaamschen buiten, de ‘citoyens’ bij
welke zij hun anti-clericalisme rondventen geeia jota van hun gepraat verstaan.
Het eenig uitwerksel van hetzelve is, de republiek en de rechten van den mensch
onverhelpelijk te schaden. Bij de verwekte misnóegdheid, komt nog de verbittering,
veroorzaakt door de opeischingen en den omloop der assignaten. Vergeefs tracht
Dumouriez de Belgen te ontzien: het krijgswezen laat hem aan zich zelf over,
verbreekt zijn koopovereenkomsten, wil hem verplichten op de kosten van het land
te leven; om zijn troepen te onderhouden, is hij wel gedwongen de kloosters met
geldheffingen en de steden met inkwartiering te overstelpen. Weldra worden de
voorloopige bestuur-

(1) Ik ontleen die aanhalingen aan zijn redevoering, in 1792 uitgegeven.
(2) Dien brief haal ik aan volgens het gedrukt exemplaar van de Bibliotheek der Gentsche
Hoogeschool (127 O. 21).
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ders, die daarvoor aansprakelijk gesteld worden en de schuld niet op het leger durven
schuiven, met klachten bestormd. Zij worden op straat beleedigd en bedreigd.
Verscheidene hunner, verschrikt, leggen hun ambt neer. Een door de bestuurders van
Brussel uitgeschreven leening mislukt deerlijk. Bij gebrek aan geld, moeten zij de
werving van het nationaal leger staken. Hun propaganda voor de Conventie keert
zich zienlijk tegen haar eigen doel. Den 9n December antwoordlt het ‘volk van
Grimbergen’ daarop met de verklaring, dat het ‘slechts in zijn heilig katholiek geloof’
wil leven, dat het de Brabantsche grondwet aanneemt en onverwijld de bijeenroeping
der Staten van Brabant eischt(1). En wat het zegt, wordt overal gezegd of gewild door
de ten gevolge van de ontreddering hunner vijanden aangemoedigde ‘statisten’. De
wanorde in het land bevestigt zulks maar al te zeer. Het schijnt weg te smelten in de
versnippering van het gezag en in de botsing der meeningen. Henegouw en Namen
hebben provinciale vergaderingen ingesteld, doch zoo Henegouw het nieuw stelsel
aanvaardt, is Namen het bepaald vijandig. Overal elders bestaan slechts plaatselijke
besturen, schier alle behoudsgezind, ja reactionnair. In tal van gemeenten worden
zelfs geen voorloopige besturen meer aangesteld en blijven de oude overheden in
dienst.
Te midden van die wanorde, gaan de clubs, die zich ondersteund voelen door het
méér en meer tegen Dumouriez verbitterde Parijsche volk, met woede te werk. De
Franschen, die daar het hooge woord voeren, vieren hun hartstochten vrijen teugel:
daar worden ‘koningsgezinde’ officieren verklikt, daar worden rumoerige betoogingen
ingericht tegen de voorloopige bestuurders van Brussel, daar wordt de troep
toegejuicht van de ‘citoyenne’ Montansier, die van de regeering toelagen ontvangt
om republikeinsche vertooningen te houden, welke slechts soldaten en Jacobijnen
aanlokken(2).

(1) Procès-verbaux des séances des ci-devant représentants provisoires de la ville libre de
Bruxelles, blz. 178 en volg. (Brussel, 1792).
(2) Dumouriez: Mémoires, deel I, blz. 36 (Londen, 1794). Cf. L.H. Lecomte: La Montansier,
ses aventures, ses entreprises (Parijs, 1905) en een opstel van H. Monin in de Revue historique
de la Révolution française, deel V [1914], blz. 42 en volg.
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Doch Dumouriez stelt zich te weer. Hij was de doodvijand van Pache; den minister
van oorlog, geworden en hij beschuldigt hem, dat hij het leger gebrek laat lijden en
de Belgen onmenschelijk behandelt(1). Vooral is hij verontwaardigd en verschrikt als
hij ziet, dat de Conventie die politiek van belangeloosheid opgeeft, waarop zij in den
beginne zoo trotsch was en waaruit hij gehoopt had voordeel te zullen trekken. Nu
België veroverd is, vraagt zij zich af, of het niet ongerijmd zou zijn, het los te laten.
Waarom zou zij afzien van dat land, dat de monarchie zich zoovele eeuwen lang
beijverde bij Frankrijk te vereenigen? De oorlog vergt, dat met de werkelijkheid
rekenschap worde gehouden, en het bezit van een gewest, dat de noordergrens dekt
en dat door zijn rijkdom het geschokt krediet der Republiek moet herstellen, is wel
een werkelijkheid. Bovendien, wat is een natie vrijmaken, anders dan ze verfranschen?
Heeft Savoye zooeven zijn inlijving bij Frankrijk niet gevraagd, en heeft het decreet
van 27 November 1792 den wensch van zijn souverein volk niet ingewilligd?
Doch Savoye en België zijn twee; dit laatste blijft zijn door Frankrijk beloofde
onafhankelijkheid eischen. Op 4 Decemver verschijnen afgevaardigden van Brussel,
Bergen en Doornijk vóór de Conventie. Zij vragen, dat de Fransche natie zich
tegenover Belgen en Luikenaars zou verbinden geenerlei verdrag te sluiten, ‘dat hen
niet uitdrukkelijk als souverein volk zou erkennen’. Voorzitter Barrère antwoordde
hun met hoogdravende uitboezemingen, vol onrustbarende dubbelzinnigheid: ‘Uw
souvereiniteit werd U door de natuur gegeven, gij moet die van ons niet krijgen’(2).
Hij herinnerde aan het decreet, dat hulp en broederlijkheid beloofde aan de volkeren,
die voor hun vrijheid streden. Zijn rede werd toegejuicht; de afgevaardigden werden
uitgenoodigd, de zitting bij te wonen; er werd besloten de uitgesproken redevoeringen
te laten drukken, doch dit was alles. De arme Belgen lieten zich door die komedie
niet misleiden. Toch ble-

(1) A. Chuquet: Jemappes, blz. 134 en volg.
(2) Ik volg den tekst van het verslag, op bevel van de Conventie gedrukt. Cf. Ad. Borgnet:
Histoire des Belges à la fin du XVIIIe siècle, deel II, 2e uitg., blz. 84 (Brussel, 1862).
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ven zij een vertrouwen veinzen, dat zij niet meer bezaten. Hun officieele akten waren
gedagteekend ‘jaar één der Belgische vrijheid’. De vertegenwoordigers van Henegouw
protesteerden te Parijs tegen een deurwaarder die bij het opmaken van een akte in
hun provincie, dezelve ‘veroverd land’ geheeten had(1).
Edoch, de Republiek kon er niet aan denken, eenvoudig de praktijken der monarchie
te volgen en de Staatsreden in te roepen om het aan het Belgisch volk plechtig gegeven
woord te breken. Zij moest dus een middel bedenken om, zonder de rechten van den
mensch te schaden, een land te behouden, dat zij besloten had niet los te laten. De
zaak ware opgelost, zoo de Belgen zelf, zooals de Savoyers gedaan hadden, hun
vereeniging bij Frankrijk vroegen. Men hoefde slechts hen daartoe te nopen, en de
Conventie, na eenige aarzeling, vaardigde het decreet op 15 December 1792 uit.

III
Het stuk begint met een plechtige afwijzing der verovering. De Republiek beloert
geen vreemde grondgebieden. Doch haar vijanden vielen haar aan, en ze was wel
verplicht geweest, haar grenzen te overschrijden en zich op hun grondgebied te
verdedigen. Haar plicht is nu, de bezette landen vrij ta maken. Daartoe is het
onontbeerlijk, ze aan een ‘tijdelijke voogdij’ te onderwerpen, door ‘een voorloopige
macht te vestigen, die de ontbindende bewegingen leidt en die planmatig al de deelen
van het oud maatschappelijk samenstel sloopt’. Aldus zou een gemeenschap van
belangen, een solidariteit ontstaan, die Frankrijk van zelf met de vrijgemaakte landen
zal vereenigen. Commissarissen zullen met de middelen tot uitvoering worden belast.
Zij moeten den weg banen voor de souvereiniteit des volks, door het afschaffen van
al de gewezen overheden, van alle belastingen, al de sporen van tirannie en bijgeloof:
leenroerigheid, adeldom, heerlijke rechten, vroondiensten, tienden, baurechten, enz.
Om de vordering van het licht te bespoedigen, moeten zij de vaderland minnende
genootschappen aamnoedigen en aan hun werk-

(1) L. Devillers: loc. cit., blz. 280.
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zaamheden deelnemen. Daar zelfs waar nieuwe besturen aangesteld werden, hoeven
zij afgeschaft, want zij werden in de wanorde en onder den invloed der bevoorrechten
gevormd. Als alles zal verdwenen zijn, zullen lagere of gemeentelijke vergaderingen
bijeengeroepen worden om voorloopig een bestuur en een rechtbank in te richten.
Stemrecht zal alleen verleend worden aan hen, die voor vrijheid en gelijkheid den
eed zullen afleggen en zweren, aan privileges te verzaken. Als de voorloopige besturen
gevestigd zijn, zullen de commissarissen met hen ‘verbroederen’. Zij zullen deze
hun plichten leeren kennen, waarvan de eerste zal wezen de goederen te verkoopen
van den vorst en zijn trawanten, alsmede die van de openbare inrichtingen en van de
geestelijke en wereldlijke lichamen en gemeenschappen. Zij zullen hun inprenten,
vóór alles ‘het behoeftige en arbeidzame deel van het volk’ te verzorgen. Verders
zullen zij, in gemeen overleg met de generaals, de noodige maatregelen treffen tot
het werven der troepen, het uitvoeren der vestingwerken, het nagaan der betrekkingen
tusschen soldaten en inwoners. Ten slotte, zal een hunner voornaamste
werkzaamheden bestaan in het in omloop brengen der assignaten en het toezien, dat
deze al pari in speciën uitgewisseld worden. De vrijheid is tegen die voorwaarden
te verkrijgen. Wie deze weigert, wordt als een vijand der Republiek beschouwd(1).
Ontdaan van zijn menschlievende verklaringen, onthult het decreet zich bij den
eersten blik als een geweldig werktuig tot verdrukking. De souvereiniteit, welk het
aan het volk erkent, heeft niets gemeens meer met de nationale souvereiniteit, niet
alleen daar deze ondergeschikt is aan de commissarissen der Conventie, doch
bovendien daar zij bij de burgers afhangt van een akte van republikeinsch geloof.
Het verlicht despotisme van Josef II was veel minder hard en vernederend dan dat
der Republiek. Want zoo het verstond de instellingen op moderne leest te schoeien,
dan toch onthield het zich, de gewetens te krenken, het maatschappelijk samenstel
ondersteboven te werpen en België aan Oostenrijks belan-

(1) Zie den tekst van het decreet, op voorstel van Cambon aangenomen, en de bespreking die
daartoe aanleiding gaf, in Moniteur, nrs. 352 en 353, van 17 en 18 December 1792.
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gen te offeren. Hier wordt alles te gelijk vertrapt. Behalve dat het land het juk eener
Jacobijnsche minderheid opgelegd wordt, die de overgroote meerderheid der natie
met afschuw vervult, moet zijn rijkdom dan nog dienen om den koers der assignaten
te verbeteren en zijn geld den weg naar Frankrijk nemen. De economische uitbuiting
houdt gelijken tred met de dienstbaarheid. Bovendien zal het door het decreet ingesteld
regime het reeds zoo ontredderd land in een ondraaglijke regeering loosheid storten.
Nauwelijks begint het zich te vervormen, of niet alleen worden zijn nieuwe, doch
ook zijn oude instellingen overhoopgegooid. Hoe zal de natie kunnen leven bij een
volslagen gemis aan elken openbaren dienst, en bestaat er iets wreeder en
onverstandiger, dan ze over te leveren aan die ‘ontbindende macht’, die over haar
zal beschikken? Ten slotte moet tusschen de militaire overheid en de commissarissen
der Conventie onvermijdelijk een onoplosbaar conflict uitbreken.
Dumouriez duldt niet, dat in spijt zijner vermaningen een maatregel genomen
wordt, die hem, in de oogen der Belgen, niet zich zelf in tegenspraak stelt(1). Heeft
hij hun niet beloofd, dat zij vrij zouden wezen hun regeering te kiezen; moet hij zich
voor een bedrieger laten doorgaan? Zal hij vooral toestemmen in de vernieling van
het plan, dat zijn eerzucht op hun onafhankelijkheid bouwde? Om den slag, die hem
bedreigt, af te wenden, beproeft hij een laatste poging tot het stichten der Belgische
Republiek.
Reeds op 14 December, verklaart hij, dat het Fransche volk slechts ‘van souverein
tot souverein’ met het Belgisch volk wil onderhandelen. Hij beveelt, dat zonder
verwijl tot verkiezingen overgegaan worde. Grondvergaderingen, een voor elke
tweehonderd huizen, zullen bij algemeen stemrecht de kiezers aanwijzen, welke
belast zijn met het benoemen van de leden eener Nationale Conventie, welke te Aalst
zal vergaderen(2). De generaals zijn belast, overal bijeenroepin-

(1) Voor zijn verzet tegen het decreet, zie A. Chuquet: La trahison de Dumouriez, blz. 2 en volg.
(Parijs, 1891).
(2) Hij had eerst Brussel willen aanwijzen, doch hij moest hiervan afzien, ten gevolge van het
verzet der Gentenaars, die hun stad of, in de tweede plaats, Aalst of Dendermonde voorstelden.
Omtrent dien kenschetsenden trek van het gewestelijk particularisme, zie het Gentsch blad
van dien tijd Vader Roeland, nr. 8.
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gen uit te deelen, en de verkiezingen worden gesteld op 10 Januari. Doch die uiterste
poging botst eens te meer tegen de behoudsgezinde stijfhoofdigheid der ‘statisten’
aan. Den 29n December komen zij te Brussel bijeen en verklaren zij, dat zij geen
anderen oppersten rechter dan den Raad van Brabant en geen andere
vertegenwoordigers des volks dan de drie Staten erkennen.
Het decreet van 15 December zou den 1n Januari 1793 van kracht worden.
Nauwelijks was het gekend, of allerwegen verrezen, protestatiën. Ter uitzondering
van Luik, Bergen, Charleroi, waar de geavanceerden de meerderheid in het bestuur
hadden, was de tegenstand algemeen. De natie was niet meerder bereid zich de
vrijheid door de Republiek te laten opleggen, dan zij bereid geweest was, zich den
vooruitgangdoor Josef II te laten opleggen. Tegen het decreet werd die zelfde
volkssouvereiniteit ingeroepen, welke zij op haar manier verstond in te stellen. Het
land was verontwaardigd, omdat het ‘onder voogdij’ gesteld en als wingewest
behandeld werd. Want het was zienlijk, en niemand maakte zich daaromtrent een
begoocheling, dat het zou vervallen in een nauwelijks bewimpelden en zoo
onhoudbaren toestand van inlijving, dat op den duur geen ander middel zou
overblijven, dan de eenvoudige inlijving te vragen.
De Conventie werd met klachten en vermaningen overladen. De vertegenwoordigers
van Namen smeekten haar ‘dat verschrikkelijk decreet in te trekken, dat een doodelijke
aanslag op onze souvereiniteit, op onze vrijheid, op onze gelijkheid is’(1). Die van
Brussel zegden: ‘De Belgen zijn niet ondankbaar, doch zijn prat op het souvereine
recht, wiens beoefening hun door de Fransche Republiek heroverd werd; nooit zullen
zij lafhartig genoeg zijn om zich vrijwillig een meester te geven’ en zij heeten het
decreet ‘een aanslag tegen de Belgische souvereiniteit’(2). ‘Onze zeden, schreven die
van Leuven, onze gebruiken, onze gewoonten, onze

(1) Procès-verbaux des séances des représentants provisoires du peuple souverain du pays de
Namur, nr van 30 December 1792.
(2) Procès-verbaux... de Bruxelles, nr van 24 December 1792.
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neigingen, ons nationaal karakter, ja, onze bodem, alles, mer een woord, biedt een
al te groot verschil tusschen deze provinciën en de talrijke departementen van
Frankrijk, dan dat een en dezelfde wetgeving ons door de opslorping in de onmetelijke
Fransche republiek, naar het geluk kunne leiden’(1). In verscheidene steden weigerden
de overheden het decreet af te kondigen. Te Brugge liet een generaal het uitroepen
vóór de troepen en eenige knapen(2). Te Gent riep het voorloopig gemeentebestuur
Dumouriez tusschenkomst in. Dat van Mechelen smeekte Henegouw zijn protest te
ondersteunen(3). Vóór het gemeenschappelijk gevaar, zochten de partijen elkander
toe te naderen. Te laat werd men gewaar hoe verkeerd men gehandeld had, toen men
niet geluisterd had naar Dumouriez raad; had nu een nationale vergadering bestaan,
dan had zij in naam van gansch het land haar stem kunnen verheffen(4).
Ondertusschen staken de commissarissen der Conventie de handen uit de mouwen.
Danton en Delacroix waren aangewezen geworden tot het leiden der verrichtingen
in Namen en in Luik; Camus en Treilhard in Henegouw en in Vlaanderen; Gossuin
en Merlin, in Brabant. Beneden hen, moeiten dertig andere commissarissen, nationale
commissarissen geheeten, de bevelen van die ‘reizende dictators’ uitvoeren en hun
behulpzaam zijn(5). Deze waren ‘heethoofden’, door de revolutionnaire ideologie
verblinde Jacobijnen, die overtuigd waren, dat het volstond, het volk aan te spreken
om het te overhalen en het in een ommezien tot een vijand van voorrechten en
bijgeloof te herscheppen.

(1) Adresse des représentants provisoires du peuple libre de la ville de Louvain à la Convention
nationale de France (1793). Omtrent de protesten over 't algemeen, cf. Ad. Borgnet: loc.
cit., deel II, blz. 108 en volg.
(2) R. Coppieters: Journal, uitgegeven door P. Verhaegen, blz. 240 (Brugge, 1907).
(3) L. Devillers: op. cit., deel III, blz. 290.
(4) Op 14 Januari 1793 manen de voorloopige vertegenwoordigers van West-Vlaanderen die
van Henegouw aan, hen te helpen tot het beleggen van de vergadering der ‘Belgische nationale
Conventie’. Zij verklaren, dat dit hed eenig middel is om ‘het vaderland te redden’. Ibid.,
blz. 289, 293.
(5) Zie hun onderrichtingen in Aulard: Recueil des actes du Comité de Salut Public, deel I, blz.
331 en volg.
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Hun komst had voor eerste gevolg, opgewondenheid te verwekken bij de
‘Maatschappijen der vrienden van vrijheid en gelijkheid’, die nu dachten, dat alles
haar geoorloofd was. Die van Brussel geeft het voorbeeld, waarbij zij zelf, onder de
leiding van commissaris Alexander Courtois en tot genoegen van de Franschen die
er de meerderheid uitmaken, slechts het voorbeeld van Parijs volgt. Het schijnt alsof
zij, door haar buitensporigheden, gezworen heeft de openbare meening te willen
verbitteren. Men stelt voor, te verbroederen met de Jacobijnen, die ‘bewerkers der
Revolutie’, de oude straatnamen, schandelijke herinneringen aan het bijgeloof, te
vervangen door die van Marathon, Salamine, Voltaire, enz., en de Warande Corso
der Vrijheid te heeten. Andere voorstellen hebben het gemunt op de monniken, die
‘pest der menschheid’, vragen dat hun goederen verkocht worden en eischen de
vernieling van het archief der Heraldieke Kamer; de aartsbisschop van Mechelen, in
zijn a ‘episcopière’ verscholen, wordt evenmin gespaard. Op 3 Januari 1793 wordt
een plechtig feest ingericht. Onder het spelen van ‘Ca ira’, trekken de clubmannen,
die het met de Phrygische muts gedekt borstbeeld van van der Mersch dragen,
processiegewijs naar Sinter-Goedele. Zij laten er hun roode vlaggen zegenen, waarop
het vlammend opschrift: Tremblez tyrans et vous esclaves... te lezen staat. Vervolgens,
na ‘citoyen’ Charles, van Bergen, aanhoord te hebben, die op den ‘zoogezegden
kansel der waarheid’ het decreet van 15 December en den God der vrijheid, ‘den
echten God’, ophemelt, gaat hun bende het standbeeld van Karel van Lotharingen
omverwerpen, den tekst der Brabantsche Grondwet verbranden, en strooien mannen,
die van der Noot en van Eupen verbeelden, aan de vlammen prijsgeven; het feest
eindigt met het neerhalen van de beelden, van koningen, hertogen en ‘audere
despoten’, in de Warande, die zij met haar tegenwoordigheid bezoedelen(1). Doch die
betoogingen hebben geen ander uitwerksel, dan het ledental der maatschappij te doen
smelten. Vergeefs bevestigt commissaris Publicola Chaussard, ‘dat een club het
toevluchtsoord der verdruk-

(1) Zie het Journal der maatschappij, van 31 December 1792 af.
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ten en de tempel der rechtvaardigheid is’(1), het meerendeel der leden, verschrikt over
de gewelddaden waartoe zij aangezet worden, laten weldra schier uitsluitend de plaats
aan de Franschen over.
De commisarissen bemerken met spijt de onmacht hunner welsprekendheid. ‘De
Belg, zegt een hunner, kent niets dan hostiën en geld; de eersten hebben nog meer
aantrekking dan het tweede. Daar is hij in korte woorden geschetst’(2). Zij stellen vast,
dat de gehechtheid der bevolking aan haar oude costumen, dezelve onder den invloed
der aloude overheden houdt. Doch zij ontveinzen zich de algemeene misnoegdheid
niet, en menig hunner vreest een ‘Siciliaansche vesper’. En toch spannen zij
vruchteloos al hun pogingen in om de massa tot zich te trekken, ‘De arme en
ongelukkige slachtoffers der aristocratie, roept Chaussard uit, zijn de lievelingen der
Revolutie’. En om hun gunst te verwerven, raadt hij aan, de in de bergen van
barmhartigheid voorhanden panden terug te geven. Nog beveelt hij aan, ‘met het
fanatisme te schipperen’, te toonen, dat Frankrijk den waren godsdienst van Christus
eerbiedigt en alleen gekant is tegen de hoogmoedige priesters, terwijl het de arme
pastoors beschermt. Overigens, zoo de Belgen hardnekkig blijven in hun
‘clericaal-priesterlijke’ leering en, gedekt door hun onafhankelijkheid, verstaan hun
‘natiemoordende grondwet’ te behouden, hoeft niet geaarzeld, hen te dwingen het
geluk te aanvaarden, dat zij uit onwetendheid weigeren. Hun meening is van geen
tel. De wil van een kindsch of stompzinnig volk is van geener waarde, omdat het
tegen zich zelf zou werken’. En commissaris Chépy vreest niet te bevestigen, ‘dat
het recht van verovering, voor de eerste maal de wereld nuttig en rechtvaardig
geworden, de politieke opvoeding van het Belgisch volk moet bewerken.’(3).
Zoo, in de steden, de woeligheid van een handvol Jacobij-

(1) Publicola Chaussard: Mémoires historiques et politiques sur la révolution de la Belgique et
du pays de Liége en 1793, blz. 134 (Parijs, 1793).
(2) A. Sorel: op. cit., deel III, blz. 474.
(3) Ik ontleen die aanhalingen aan de Mémoires van Chaussard, blz. 81, 83, 124, 125, 132.
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nen eenig rumoer verwekt, breekt de revolutionnaire propaganda op den buiten zich
tegen de volkomenste onverschilligheid. In Vlaanderen legt het verschil van taal
dezelve nog meer moeilijkheden in den weg. Chaussard is verontwaardigd, omdat
hij zich slechts door den burgemeester van Meerhout kon doen verstaan door Latijn
te spreken. Wellicht denkt hij, dat de verscheidenheid van gewestspraken zorgvuldig
door het ‘despotisme’ onderhouden werd, om beter de verspreiding van het licht te
beletten(1), 't Was klaar: noch het vlugschrift waarin de advocaat Verloy in 't Vlaamsch
tracht te bewijzen, dat rechten van den mensch met godsdienst, vrijheid en eigendom
vereenigbaar zijn(2), noch ‘Klokke Roeland’, een te Gent uitgegeven blad naar den
trant van le Père-Duchêne, vermogen de behoudsgezindheid der veldbewoners aan
te tasten.
De omloop der assignaten vergroot nog de misnoegdheid. Overal botst hij tegen
een hardnekkig verzet. De Jacobijnen zelven protesteeren tegen de verplichting
dezelven al pari te moeten aanvaarden. Niemand hecht geloof aan de bevestiging der
commissarissen, dat het ‘dagwanten gronds zijn die omloopen’ en ‘dat het
grond-papier verbonden is met het vrijheidsstelsel’(3).
Doch het heeft den schijn, alsof de commissarissen en hun agenten zich beijveren,
dat ‘stelsel’ te ondermijnen door het godsdienstig gevoelen tegen hetzelve op te
hitsen. Hun goddeloosheid verschijnt des te ergelijker, daar deze zeer dikwijls maar
een voorwendsel voor hun dieverijen is. In tal van steden, te Brugge, te Halle, te
Nijvel, te Aalst, te Doornijk, te Geeraardsbergen, nemen zij het ‘onnut’ zilverwerk
in de kerken weg. Van 6 tot 11 Maart wordt, te Brus-

(1) ‘In 't voorbijgaan doe ik opmerken, dat een der hinderpalen, welke de volkeren en de kennis
van elkander scheiden, bestaat in die verscheidenheid van taal, die zorglijk onderhouden
wordt door het despotisme, dat slechts van onze afzondering leeft’. Mémoires, blz. 365.
(2) Zijn geloof, vrijheid en eigendommen in gevaar? Dit vlugschrift werd gedrukt op bevel van
de voorloopige vertegenwoordigers van Brussel.
(3) Chaussard: Mémoires, blz. 111.
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sel, Sinter-Goedelekerk gansch leeggeplunderd, terwijl soldaten en dronkaards er
zich aan heiligschendende maskerades overleveren en de gewijde hostiën onder de
voeten trappen(1). Het is klaar, dat het decreet van 15 December maar al te zeer het
land ontredderde. Feitelijk, leverde het hetzelve over aan de brutaalste uitbuiting en
aan het welgevallen van de dictators der Conventie en van de zeldzame Jacobijnen,
welke zij ondersteunen. De commissarissen trachten niet eens zijn bepalingen toe te
passen. Hier worden de voorloopige overheden afgezet, elders worden zij in bediening
gehouden. Geenerlei dienst werkt nog. De clubs jagen de bestuurders schrik aan en
overweldigen hun bedieningen.
Zulk een toestand moest op een ramp uitloopen. Reeds werden op verscheidene
plaatsen van het grondgebied opstanden gemeld. Te Oostende legden de inwoners
de driekleurige kokarde af, onder het geroep van ‘Leve de Keizer’. In de dorpen, in
de kleine steden zonder garnizoen, nam de bevolking een dreigende houding aan.
Om aan die beweging een einde te stellen, diende ten spoedigste bewerkt, dat België
zijn inlijving bij Frankrijk vroeg. Reeds op 3 Februari, had een vergadering van
commissarissen verklaard, dat het tijd was daartoe over te gaan. Hoe blind zij ook
waren, toch konden zij het zich niet ontveinzen, dat de verbitterde bevolking zich
schier eensgezind tegen de inlijving zou verklaren. Zij hadden dan ook besloten
‘middelen van revolutionnaire taktiek’ aan te wenden, wil zeggen geweld te gebruiken
om de toetreding des lands tot het ‘stelsel der vrijheid’ te bekomen.
Den 9n Februari werd het volk in grondvergaderingen bijeengeroepen, ren einde
een wensch ‘omtrent den regeerings vorm’ te uiten. Er werd voor gezorgd, dat ze
niet denzelfden dag plaats hadden: aan de troepen, die ‘de kwaadwilligen in bedwang
moesten houden’, hoefde de noodige tijd om zich van stad tot stad te verplaatsen en,
door hun aanwezigheid, de Jacobijnsche minderheid toe te laten de wet aan de

(1) Lt. Galesloot: Chronique des évènements les plus remarquables arrivés à Bruxelles de 1780
à 1827, deel I, blz. 115 en volg. (Brussel, 1870).
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meerderheid voor te schrijven. De verrichtingen begonnen te Bergen op 11 Februari(1).
Om de stemmen des volks te krijgen, had het gemeentebestuur waarin de
geavanceerden de overhand hadden, arbeid aan de werkloozen beloofd. Van 's
morgens vroeg was het volk naar Sinte-Waldetrudiskerk gestroomd. Generaal Ferrand
opende de vergadering met een rede, waarin hij bij voorbaat de ‘vereeniging van
twee vrije volkeren’ begroette. Nauwelijks had hij gedaan, of de met dolken voorziene
en met de roode muts gedekte Jacobijnen juichten luidruchtig toe, wierpen zich op
de ontwapende tegenstanders en smeten ze buiten, waar de voor de deuren opgehoopte
soldaten ze op geweerschoten onthaalden. De aldus voorbereide stemming was niet
twijfelachtig: de vereeniging van het souvereine volk van Bergen met de Fransche
Republiek werd met algemeene stemmen besloten. Dergelijke tooneelen hadden
achtereenvolgens in de andere steden plaats. Den 22n te Gent, den 25n te Brussel,
werd de wensch des volks door dezelfde middelen en met dezelfde vrijwilligheid
uitgedrukt. De ‘activisten’ der clubs en de Fransche officieren leidden overal de
beweging. Nergens was een spoor van kiezerslijsten of van debatten met tegenspraak
te zien. Onder de bescherming der bajonetten, waren de aanvoerders der vergadering
zoo naïef of zoo schaamteloos op de vrijheid der stemming te drukken. ‘Mijn
vaderland, zegde commissaris Courtois te Gent, bedelt uw inlijving niet, doch het
wil U wel ontvangen. Het wil uw geluk, doch het laat U vrij in uw keuze. Gij zijt
een souverein volk; beschikt over uw lot’. Hoe zou men weerstaan aan woorden, die
met zulke doelmatige middelen tot overreding versterkt waren? In eenige kleine
steden, als te Edingen of te Geeraardsbergen, kwamen pogingen op tot wederstand.
Te Namen moest men de tegenstanders bedreigen, hen als ‘land-

(1) Ik volg de verhalen van A.-P. Raoux: Mémoire sur le projet de réunion de la Belgique à la
France, blz. 9 (Parijs, 1795), van A.-J. Paridaens: Journal historique, uitgeg. door A. Wins,
deel II, blz. 174 (Bergen, 1905), van P.-P. Harmignies et N.-J. Descamps: Mémoires sur la
ville de Mons, uitgeg. door J. De Le Court et Ch. Rousselle, blz. 56 en 198 (Bergen, 1882),
allen ooggetuigen. Men voege hierbij Aulard: Recueil des actes du Comité de Salut Public,
deel II, blz. 114.
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verraders’ te beschouwen. Overal elders, gaf men er den brui van. Brugge stemde
voor de vereeniging op 26 Februari, vervolgens zonden de andere steden en tal van
dorpen hun wenschen naar de Conventie. Deze verklaarde ze beurtelings ‘als
integreerend deel van het grondgebied der Republiek’. Al de Belgische gemeenten
deden achtereenvolgens den stap. Henegouw werd zelfs in eens in zijn geheel ingelijfd
op 5 Maart, als departement van Jemappes.
Schier enkel in het land van Luik beantwoordde de stemming min of meer aan
den volkswil. Het markgraafschap Franchimont had zich zelfs onderscheiden, door
reeds op 23 December 1792 de vereeniging met Frankrijk te vragen, Het radicalisme
dier kleine streek, bevolkt met gelijkheid-minnende boeren en waar de nijverheid
van Verviers het aantal loonbedienden vermenigvuldigd had, uitte zich reeds in 1789
voor de beraadslagingen van het ‘Congres van Poleur’. Zoo moest het hen nu ook
onvermijdelijk naar Frankrijk doen overhellen. Op 25 Februari stemde de Luiksche
nationale Conventie op haar beurt voor haar vereeniging met de Republiek. En dan
nog was die stemming voorwaardelijk, zij zou afhangen van de bevoegdheid der
Luikenaars om geen assignaten te moeten aannemen voor de betaling der schulden.
De commissarissen waren over deze beperking verontwaardigd. Volgens hen was
deze toe te schrijven aan de ‘Pruisische partij’(1). Er diende belet, dat zij ruchtbaar
werd, zooniet zouden de Belgen zeker hun voorbeeld volgen. Had zij niet tot doel
de rijken te begunstigen, terwijl de revolutie gemaakt was ‘voor het geluk der
behoeftige klasse’?

IV
Terwijl de Conventie zoovele Belgische grondgebieden met geweld inlijfde, volgde
zij in 1793 slechts, zonder zulks te vermoeden, het voorbeeld der vereenigingskamers
van Lodewijk XIV in 1679-1680. In spijt van het verschil van grondbeginselen en
van doenwijzen, was de politiek der Republiek zoo realistisch als die van den grooten
koning. Zij krenkte niet minder de rechtvaardigheid. Hier als daar, dienden de

(1) Aulard: Recueil, deel II, blz. 206.
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ingeroepen voorwendselen slechts om het recht van den sterkste te bemantelen, en
de witte magistraten van het Oude Stelsel zoowel als de roode commissarissen van
het Nieuwe, gaven blijk van dezelfde gewetenloosheid. De eenen en de anderen
meenden of veinsden te meenen, dat de inlijving voor de bevolking voordeelig was.
Dit is de eeuwige spitsvondigheid der veroveraars.
Edoch, juist toen Frankrijk besloot België in te slorpen, was het op het punt van
het te verliezen. Door de Vlaamsche kust in bezit te nemen en de vrijheid der Schelde
uit te roepen, had het in zijn voordeel het Europeesch evenwicht verbroken en
Engeland in zijn gevoeligste belangen bedreigd. Oorlog moest onvermijdelijk volgen
op de expansie der Republiek in de Nederlanden. Hij brak niet dadelijk uit, omdat
de beide tegenstrevers zekeren tijd aarzelden voor een breuk, waarvan zij de
verschrikkelijke gevolgen voorzagen. Want, tusschen Engeland en Frankrijk, zou de
strijd geen strijd wezen tusschen monarchie en republiek, doch een strijd tusschen
twee natiën, een tweegevecht tusschen twee volkeren, tegen elkander opgestaan in
de volheid van hun trots, en die slechts zou eindigen met de volledige nederlaag van
een der kampioenen. En, inderdaad, de oorlogsverklaring welke Frankrijk op 1
Februari 1793 aan Engeland zond, opende den reuzenstrijd die slechts twee en twintig
jaar later op het slagveld van Waterloo zou eindigen.
Terwijl de Republiek Engeland den oorlog verklaarde, verklaarde het dien ook
aan den stadhouder van Holland, Willem V, wiens politiek door het kabinet van
Londen bepaald werd. Dumouriez ontving het bevel, de Vereenigde Provinciën te
overweldigen. De veldtocht zou lang noch moeilijk wezen, want Holland was
verzwakt door den strijd der republikeinen tegen Willem en kon geen ernstigen
weerstand bieden. Reeds den 25n Februari hadden de Franschen Breda bemachtigd
en den 4n Maart bezetten zij Geertruidenberg.
Doch drie dagen te voren, trad het Oostenrijksch leger opnieuw te voorschijn.
Achter de Roer geschaard, had het den winter te baat genomen om zich opnieuw in
te richten en den 1n Maart stapte het, onder het bevel van den hertog van Coburg, op
Maastricht, en dwong het Dumouriez in aller-
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ijl naar België terug te keeren. Hij kwam daar vol wrevel aan, woedend om zijn
nieuwe teleurstelling en besloten, met de Republiek te breken.
Nauwelijks is hij te Antwerpen terug of hij werpt de commissarissen der Conventie
den handschoen toe. In proclamaties, die hij heel het land door laat verspreiden,
beschuldigt hij hen van ‘strooperij en heiligschennis’, stelt hun ‘godslasterlijke
onbescheidenheid’ aan de kaak en bezweert de Belgen, klacht tegen hen in te dienen.
Reeds den 12n Maart klaagt hij de commissarissen bij de Conventie aan en voegt er
met bitterheid bij, dat zij zijn krijgsverrichtingen onmogelijk maken. Terzelfder tijd
treedt hij tegen de Jacobijnen op Te Brussel ontbindt hij het legioen ‘sansculottes’
en doet hun generaal Etienne in de Hallepoort opsluiten. Hij verbiedt de clubs, op
straffe van uitsluiting, zich nog langer met het bestuur te bemoeien, laat de door haar
aangehouden gijzelaars in vrijheid stellen en doet de kerken het inbeslaggenomen
zilverwerk teruggeven. Steeds op den steun der Belgen rekenend voor de uitvoering
van de avoutuurlijke ontwerpen die hij tegen de revolutionnaire regeering beraamt,
heet hij zich opnieuw hun vriend en beschermer(1).
Ondertusschen heeft het Oostenrijksch leger de Fransche voorposten
overhoopgeworpen en Aken bezet; het heeft Miranda gedwongen het beleg vóór
Maastricht op te breken en is eden 5n Maart Luik binnengetreden. Het wachtte op
versterking en er viel niet aan te denken vóór hetzelve een strategische verdediging
te beproeven; de gedemoraliseerde en door tuchteloosheid bestookte republikeinsche
troepen waren daartoe niet in staat. Dumouriez bleef niets over, dan een stout stuk
te wagen. Een zegepraal zou zijn soldaten een hart onder den riem steken en hem
het vertrouwen der Belgen teruggeven. Den 16n Maart levert hij te Thienen een
voordeelig gevecht. Doch twee dagen later, den 18n, ‘deed de slag van Neerwinden
België verliezen gelijk de slag van Jemappes hetzelve had laten veroveren’(2). Na een
van weers-

(1) A. Chuquet: La trahison de Dumouriez, blz. 85 en volg.
(2) Ibid., blz. 99.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

48
kanten krachtdadigen strijd, moesten de Franschen, op hun linkervleugel verslagen,
's avonds den aftocht blazen.
Vergeefs trachtten zij nog (21 Maart) den vijand vóór Leuven tegen te houden.
Doch dit was hun laatste inspanning. Het leger was te zeer uitgeput om een langeren
weerstand te bieden; er bleef niets anders over dan het terug te brengen onder de
versterkte plaatsen van het Noorden van Frankrijk, van waar het in 1792 ter verovering
van België vertrokken was. Coburg bepaalde zich bij het te volgen, zonder het te
ontrusten. Dumouriez' militaire mislukking belette hem niet, tegen de Republiek te
konkelen. Nadat hij ze gered had, dacht hij er nog slechts aan, ze te vernietigen met
Oostenrijks medeplichtigheid. Hij bleef het Oud Stelsel toegedaan, en hij onderschatte
den republikeinschen geest zijner soldaten. Hij meende, dat zijn persoonlijk aanzien
voldoende was om dezelve mee te sleepen in zijn verraad. Door hen verlaten, liep
hij den 5n April naar den vijand over.
Van het stelsel van verwarring, dat België onder de Fransche bezetting gekend
had, bleef niets over. Het had in het voorloopige geploeterd, en de ontreddering welke
het veroorzaakt had, had slechts de instellingen ondereengegooid, zonder ze te
vernietigen. Zijn werk bestond schier in niets anders dan in clubkuiperijen, in met
der haast opgerichte besturen, in opeischingen, in rooverijen en in goddeloosheden.
België had niets gezien van het kort te voren te Parijs ingevoerd Schrikbewind en
de guillotine had zijn bodem niet bezoedeld. Zoo geweld gepleegd was tegen personen
en vooral tegen eigendommen, toch was er geen bloed vergoten. Het openbaar fortuin
had niet al te zeer geleden. Doch de burgerij was ontrust geworden, de geestelijkheid
mishandeld en het godsdienstig bewustzijn gekwetst, meer nog dan het nationaal
bewustzijn. Men voelde zulks met des te meer bitterheid, daar men meer
verwachtingen gekoesterd had. En het schijnt wel, dat de verovering tot uitslag had,
vele menschen die, in den beginne, de revolutionnaire denkbeelden toegedaan waren,
dezelve totaal vijandig te maken.
De ontruimde steden ontvingen dan ook de Oostenrijkers met dezelfde geestdrift
die zij tien maanden te voren bij de intrede der ‘carmagnolen’ getoond hadden.
Terwijl clubis-
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ten en Jacobijnen vluchtten of zich verscholen, verbrandde het volk de
vrijheidsboomen en sleepte het de roode muts door het slijk. Prenten werden
uitgehangen met ‘den Oostenrijkschen adelaar en den Belgischen leeuw, poot aan
poot’(1). De oude overheden, Staten, Justitieraden, gemeentemagistraten, verheugd
over de restauratie en meer nog over de hervatting hunner bediening, stroomden naar
de Te-Deums tot dankzegging.

V
De restauratie van het Oud Stelsel was dus even gemakkelijk als volledig. In het land
van Luik, waar de revolutionnaire beweging veel grondiger en heviger was geweest
dan in de Belgische provinciën, werd zij door strenge maatregelen gevolgd.
Prins-bisschop van Méan liet te Verviers dokter Chapuis halsrechten, hoewel tegen
hem geen andere grieven konden ingeroepen worden dan zijn republikeinsche
grondbeginselen. Men kon er niet toe besluiten, het verleden te vergeten en de
kwijtschelding die uitgeroepen werd, behelsde al te talrijke uitzonderingen om de
gemoederen te bedaren.
Doch zoo Méan te Luik het voorbeeld van Hoensbroeck volgde, was Frans II, in
de Belgische provinciën, daarentegen zoo voorzichtig te handelen als Leopold in
1790 gedaan had. Hij beval geenerlei vervolging tegen de aanhangers van Frankrijk,
zelfs niet tegen de meest gecompromitteerden en liet het verleden in 't vergeetboek
schrijven. Behendige maatregelen werden getroffen om de gunst der openbare
meening terug te winnen. In stede van de gehate Maria-Christina naar Brussel terug
te zenden, benoemde de keizer tot landvoogd dien zelfden aartshertog Karel, wien
de Staten tijdens het zieltogen der Brabantsche omwenteling, de souvereiniteit over
België hadden aangeboden. Hem werd, als gevolmachtigd minister, graaf von
Metternich-Winneburg toegevoegd, die het algemeen vertrouwen genoot. Hun intrede
te Brussel, den 26n Maart, was een zegetocht. De ‘vaartkapoenen’ spanden de koets
van den aartshertog uit en trokken die tot aan het paleis.

(1) Paridaens: Journal historique, deel II; blz. 249.
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Doch hij was het die toegejuicht werd, en niet Oostenrijk. Sinds Josef II had zich al
te veel wrevel en wantrouwen opgehoopt tusschen de natie en de dynastie, dan dat
verzoening mogelijk was. De zwarte kokarde werd slechts uit haat tegen de driekleur
gedragen. Toen het volk riep ‘Leve de Keizer’, beduidde zulks ‘Weg met de
Jacobijnen’. Werkelijk begroette het slechts zijn bevrijding: om de Belgen gelukkig
te maken, had de regeering van Weenen, na hen van Frankrijk te hebben verlost, er
zich moeten bij bepalen hen tegen hetzelve te beschermen, zonder zich met hun zaken
te bemoeien.
Toen Maria-Christina in 1792 de vlucht nam vóór Dumouriez, had ze gemeend
behendig te handelen door de algeheele herstelling van de Blijde Intrede te beloven;
die belofte, afgelegd om de ‘statisten’ met Oostenrijk te verzoenen, keerde zich nu
tegen hetzelve. De Staten verstonden, die belofte in te roepen om terug bezit te nemen
van de ‘souvereiniteit’ waarop zij aanpraak maakten en om, onder het nominaal
gezag des keizers, het werkelijk gezag weer in handen te krijgen, waarvan zij zich
gedurende de Brabantsche om wenteling hadden meester gemaakt. En zij war en des
te aanmatigender, daar de Vonckisten, die zich gecompromitteerd hadden door hun
toetreding tot het ‘Fransch stelsel’, niet bij machte waren hun het hoofd te bieden.
Doch het was ongerijmd te hopen, dat de keizer, na België herwonnen te hebben,
de vlag zou strijken voor de Staten. Hoe had hij hun het bestuur kunnen overlaten
van een land, dat hem als operatiebasis in den oorlog tegen Frankrijk zou dienen?
Zoo hij wel in schijn wilde toegeven en zijn eigenliefde offeren in de ondergeschikte
zaken, was hij vast besloten, de opperste macht te behouden. Hij had pas, te Weenen,
een kanselarij voor de Nederlanden ingesteld, en had de leiding daarvan opgedragen
aan Trauttmansdorff, wat duidelijk moest beteekenen, dat zij een werktuig van
centralisatie en absolutisme zou wezen. Meer hoefde niet, om de goede woorden,
waarvan aartshertog Karel en Metternich te Brussel den mond vol hadden, op een
onoverkomelijk wantrouwen te doen onthalen. En dat wantrouwen was maar al te
zeer gewettigd. Hun onderrichtingen luidden, dat zij de instel-
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lingen terug in werking moesten brengen, zooals zij bestonden op net einde der
regeering van Maria-Theresia. Doch zij moesten zich onthouden van hinderlijke
beloften te doen, alle discussies vermijden en vastberaden te werk gaan(1). Te Weenen
vond men zelfs, dat zij al te toegevend waren en werd hun opportunisme zwakheid
geheeten(2).
Het spreekt van zelf, dat de Staten die oneenigheid tusschen Weenen en Brussel
ten nutte maakten. Steeds werden zij onhandelbaarder. Zij eischten de afdanking der
Josephistische ambtenaars, vroegen de heropening der afgeschafte kloosters, maakte
dat de regeering toegaf in den schamperen twist, verwekt door de reorganisatie van
den Raad van Brabant. In vertrouwelijke onderhandelingen met de verstandigste,
derhalve de gematigdste behoudsgezinden, beijverde Metternich zich vergeefs om
een draaglijken modus vivendi te vestigen. Voor de halsstarrigheid van stompzinnige
of verbitterde reactionnairen, moest hij zijn pogen, de zaken te verbeteren, wel
opgeven. Zij zelven, die bewust waren van de noodzakelijkheid van hervormingen,
erkenden dat het onmogelijk was dezelve te verwezenlijken(3). Anderen, geërgerd
door de anti-clericale gewelddaden van het Fransch stelsel, zagen nog slechts heil
in de Kerk. De bisschop van Antwerpen, Nelis, zweerde zijn Josephisme af, deed
het voorstel terug te keeren tot de regeeringspraktijken van Albert en Isabella en
wilde een bisschop in den Raad van State brengen. Te midden van al die
teleurstellingen en al die tegenkanting, begon Karel zijn geduld te verliezen. Reeds
einde Augustus, dacht hij er aan, geweld te gebruiken. In zijn omgeving wilde men
den graaf van Mérode ‘in stilte’ doen aanhouden. De verbittering was niet minder
groot in den school der Staten, waar zij zich onbewimpeld lucht gaf. Graaf van
Limminghe ging zoover te zeggen, dat ‘de terugkeer der carmagnolen verkieslijker
was dan de huidige plage-

(1) Bulletin de la Commission royale d'Histoire, 2e reeks, deel IX [1857], blz. 250.
(2) Von Zeissberg: Belgien unter der Generalstatthalterschaft Erzherzog Carls, deel I, blz. 4
en volg. (Weenen, 1893).
(3) Zie dienaangaande een merkwaardigen brief van den magistraat van Brugge in Bullet. de la
Comm. - Royale d'Histoire, 2e reeks, deel VIII [1856], blz. 251.
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rijen’(1). Men zegde in 't openbaar, dat ‘Zijn Majesteit dit land niet bemint’, dat hij
niets vergeten heeft en dat dit wel zal blijken, als hij zegevierend uit den oorlog met
Frankrijk zal terugkeeren(2). In stede van zich te verheugen in de door Oostenrijk
behaalde overwinningen, waren de gemoederen er eer door ontrust. Zag men immers
niet dat de regeering de door haar troepen overweldigde grondgebieden van
Noord-Frankrijk bestuurde overeenkomstig de grondbeginselen van het verlicht
despotisme(3)? Verre dus van belang te stellen in de leiding der krijgsverrichtingen,
betuigden èn het volk èn de overheden jegens dezelven den klaarblijkelijksten onwil.
De Staten weigerden hun hulp tot het lichten van troepen. Zij eischten de inrichting
van een nationaal leger en niets toont beter de spanning aan tusschen Staten en
regeering, dan de halsstarrigheid dezer laatste in haar verzet. Vergeefs deed zij beroep
op den godsdienstzin om een wederstand te breken, die haar verbitterde. Manifesten
tot de Belgen zegden, dat Frans I de redder van den godsdienst was ‘tegen de
gemeenschappelijke vijanden van het menschdom’. Wat zou er gebeuren, ‘zoo de
driekleur, dat kenteeken der goddeloosheid, in onze gewesten terugkwam om er den
godsdienstigen leeuw te vervangen’(4)? Het wantrouwen was zoo algemeen geworden,
dat die vermaningen niet baatten. Schier uitsluitend de kloosters en enkele bedienden
der regeering namen deel aan de ten voordeele der troepen geopende inschrijvingen.
Frans I kwam den 9n April 1794 te Brussel om het begin van den nieuwen veldtocht
tegen Frankrijk bij te wonen. Hij liet er zich den 23n April inhuldigen in open lucht,
op de Koningsplaats, als hertog van Brabant en van Limburg. Voor de eerste maal,
sedert Philips II, nam een souverein in persoon deel aan die plechtigheid. Men hoopte,
dat zij indruk op de gemoederen zou maken: door hun sombere koelheid

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

P. Verhaegen: La Belgique sous la domination française, deel I, blz. 277.
Bullet. de la Comm. Royale d'Hist., los. cit., blz. 266.
G. Lefebvre: Les paysans du Nord pendant la Révolution française, blz. 549 (Rijsel, 1924).s
Adresse aux Flamands (Gent, 1793).
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lieten zij blijken, dat het dynastiek gevoel dood was. De Belgen zagen nog slechts
een vreemdeling in den opvolger van Josef II. Zijn brieven aan de Staten van Brabant
om hun toelagen te vragen, om hun te zeggen, dat de vrijwillige verbintenissen ‘niets
opgebracht’ hadden en om hen te vermanen, tot de lichting van één man op honderd
te besluiten, hadden geenerlei uitwerksel.
Hoe ware het mogelijk geweest, hen te overreden tot het versterken van het
Oostenrijksch leger, dat, in den toestand waarin men geraakt was, de eenige hinderpaal
bleef voor het uitbarsten eener nieuwe Brabantsche omwenteling?
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Hoofdstuk II
Fleurus
I
De samenspanning welke William Pitt inmiddels tegen de Revolutie op touw gezet
had, moest van België een wapenplaats maken. Pruisen zou Frankrijk langs den Rijn
overweldigen, terwijl de strijdkrachten van Engeland, Oostenrijk en Holland het
langs de Nederlanden zouden aanvallen. De Oostenrijker Mack, die toen voor een
krijgsgenie doorging, had het plan der verrichtingen opgemaakt. Het welslagen scheen
des te zekerder, daar de opstand van Vendée, van de departementen van het Zuiden,
vervolgens die van Toulon (Maart-Augustus 1793) de revolutionnairen vóór het
tweevoudig gevaar stelden van een buitenlandschen oorlog en van een burgeroorlog.
Overigens dacht men, dat hun legers ontredderd waren door de verdrijving der
adellijke officieren en door de ontbinding der oude regimenten. Niemand verbeeldde
zich de macht van de vaderlandlieven de vervoering op een volk, dat zelf zijn vrijheid
moet vérdedigen. De Revolutie werd beoordeeld met denkbeelden van het Oud
Stelsel. De ontzaglijke middelen die zij tot haar redding trof: het Schrikbewind, de
volkswapening, de wet op de verdachten, schenen niets anders te wezen dan de
stuiptrekkingen van de razernij, dan de bloeddorstige euveldaden eener bende
krankzinnige moordenaars(1).
Nu, al de rampen die de Republiek overvielen, hadden niets van haar trotsch
zelfvertrouwen ontnomen. Reeds op 13 April verklaarde een decreet van de Conventie,
dat de ‘aangesloten landen’ algeheel deel van het grondgebied uitmaakten

(1) Zie hieromtrent de zeer verstandige opmerkingen van de Pradt: De la Belgique depuis 1789
jusqu'en 1794, blz. 96 en volg. (Parijs, 1820).
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en dat zij die nooit zou afstaan aan de ‘tirannen tegen welke zij in oorlog was’; aldus
verkondigde zij met een verheven vertrouwen en wèl op het oogenblik zelf dat zij
België moest ontruimen, haar voornemen hetzelve terug te nemen, en voorspelde
zij, in volle nederlaag, haar zegepraal.
Hadden de bondgenooten zich verhaast de omstandigheden ten nutte te maken en
waren zij, na Dumouriez' verraad, recht op Parijs gemarcheerd, zoo had de
ontmoediging, of toch de ontreddering van den vijand hun wellicht toegelaten hun
doel te bereiken. Doch zoo de bondgenooten eensgezind waren om Frankrijk te willen
verpletteren, was elk hunner vooral bekommerd over de voordeelen welke hij daaruit
zou halen. Want zij waren niet, zooals de Republiek, gedwongen voor hun bestaan
te vechten. De strijdigheid hunner belangen belette hen zich tot het volbrengen van
een gemeenschappelijk doel te vereenigen en wat zij wilden was eer zich van de
Republiek bedienen dan ze neervellen. De onderhandelingen, welke in April 1793
te Antwerpen geopend werden, bleven duren door de hotsing van eens ieders
gretigheid en ijverzucht(1). Oostenrijk, ontrust over de vorderingen van Pruisen in
Polen, eischte vergeldingen. Het sprak veel meer over Krakau en over Beieren dan
over België. Om het te bewegen dit land te behouden, moest het kabinet van Londen
het, benevens de departementen van het Noorden, nog den gordel der door Vauban
gebouwde vestingen beloven, daar deze voortaan zouden dienen tot de verdediging
der Nederlanden, welke zij zoo lang bedreigd hadden. Een uitzondering zou gemaakt
worden voor Duinkerken, daar Engeland, welke die militaire basis, die het in 1662
verloren had, zich zelf voorbehield. Onbepaalde beloften van vergrooting van
grondgebied werden den stadhouder van Holland gedaan en elkeen, uitgerust met
verwachtingen in verhouding tot zijn begeerten, dacht nog slechts aan 't verwerven
van zijn aandeel bij de vaneenscheuring van den gemeenschappelijken vijand.
Coburg, aan het hoofd van 45.000 Oostenrijkers, 13.000

(1) Omtrent die onderhandelingen, zie A. Sorel: L'Europe et la Révolution française, deel III en
IV. Add. P. Verhaegen: La Belgigue sous la domination française, deel I, blz. 194 en volg.
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Engelschen, 12.000 Hannoverianen, 8.000 Hessen, 15.000 Hollanders en 8.000
Pruisen, had de lente slechts ten nutte gemaakt om Condé (10 Juli) en Valencijn (28
Juli) te nemen Vervolgens, in stede van ijlings voorwaarts te marcheeren, bleef hij
staan om Le Quesnoy en Maubeuge te belegeren, terwijl de hertog van York,
zijnerzijds, Duinkerken ging belegeren (22 Augustus), met de hulp der te Meenen
geposteerde Hollanders. Langs den kant van Luxemburg, bleef het bij
schermutselingen, waarbij de abdij van Orval beschoten werd (23 Juni).
Die politiek en die taktiek naar het Oud Stelsel redden Frankrijk. De verouderde
doenwijzen der kabinetten waren zoo machteloos vóór de koenheid van het Comiteit
voor Openbaar Welzijn als de voorzichtige en pedante veldheerskunst vóór de geniale
waagstukken van Carnot. Den 8n September versloeg Houchard de Engelschen en
Hannoverianen te Hondschoote en dwong den hertog van York het beleg vóór
Duinkerken op te breken. Den 13n viel hij de door den lateren koning der Nederlanden,
prins Willem-Frederik van Oranje, aangevoerde Hollanders aan, welke ontsteld tot
Gent vluchtten. Eenige weken later, werd het offensief tegen de Oostenrijkers gericht.
De zegepraal van Wattignies (16 October) verplichtte Coburg, die door Jourdans'
manoeuvers uit het veld geslagen was, de blokkade vóór Maubeuge op te breken en
naar Bergen terug te trekken. De veldtocht had een harde slag voor de Republiek
kunnen wezen. Hij eindigde met haar vijanden nog slechts de vestingen van Valencijn
en van Le Quesnoy te laten en aan het nieuw Frankrijk het bewustzijn van zijn
meerderheid op het oude Europa te laten voelen(1).
Carnot maakte den winter ten nutte om een beslissend plan op te maken. Hij zou,
tegenover de geallieerden, die meer en meer verlamd waren door de oneenigheid
tusschen Oostenrijk en Pruisen, geestdriftige, door jonge, ijverige oversten

(1) Omtrent de krijgsverrichtingen, zie A. Chuquet: Hondschoote (Parijs, 1896); V. Dupuis: La
campagne de 1793 à l'armée du Nord et à l'armée des Ardennes: I. De Valenciennes à
Hondschoote. II. D'Hondschoote à Wattignies (Parijs, 1906-1909); Coutanceau La campagne
de 1794 à l'armée du Nord (Parijs, 1903-1908).
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aangevoerde legerbenden stellen. Hij had besloten er dat jaar mee gedaan te maken
en den vijand te kloppen ‘tot er niets van overbleef’. Jourdan en Charbonnier zullen
de linkerflank der Oostenrijkers aanvallen, terwijl Pichegru in Vlaanderen hen in de
rechterflank zal bestoken. Den 18n Mei behalen zijn lieutenants Souham en Moreau
op Clerfayt de zegepraal van Tourcoing; Ieperen wordt den 18n Juni genomen, en
den 23n wordt Clerfayt, opnieuw verslagen te Deinze, naar de Schelde teruggeworpen.
Middelerwijl komt Jourdan, over Neufchâteau, Saint-Hubert en Rochefort,
Charbonnier ter hulp, die vergeefs poogt de Samber over te steken. Te Dinant werpt
hij Beaulieu overhoop, die beproeft hem den doorgang over de Maas te betwisten.
Niettegenstaande de pogingen van den prins van Oranje, omsingelt hij Charleroy
den 18n Juni en maakt er zich den 25n meester van. Denzelfden dag was Coburg met
100.000 man tegenover zijn liniën gekomen. 's Anderen daags leverde hij hem slag.
Men vocht van 5 uren 's morgens tot 7 uren 's avonds in het rijpe koren, dat onder
het kanonvuur in brand kwam. De Oostenrijksche regimenten waren niet veranderd
sedert Jemappes: zij gaven blijk van dezelfde tucht en dezelfde dapperheid. Langs
de Pransche zijde was alles nieuw: kaders, uniformen en taktiek. Het leger van
Dumouriez was nog een met vrijwilligers versterkt leger naar het Oud Stelsel geweest.
Dat van Jourdan was het werk van het Comiteit voor Openbaar Welzijn. Kléber,
Championnet, Marceau, Bernadotte die zijn bewegingen leidden, waren allen, evenals
hun soldaten, uit het volk gesproten. De zegepraal, te Fleurus behaald, is de eerste
groote zegepraal van het republikeinsch Frankrijk(1).
Zooals Carnot voorzien had, velde zij het bondgenootschap neder. In het Zuiden
verslagen, in het Westen bedreigd, bleef de geallieerden slechts de aftocht over. Den
11n Juli vereenigde Jourdan zich te Brussel met Pichegru, die zonder weerstand te
ontmoeten Doornijk, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Gent bezet had. Vervolgens
scheidden hun legers van elkander; het eerste bleef Coburg naar Duitschland du-

(1) V. Dupuis: Les opérations militaires sur la Sambre en 1794. Bataille de Fleurus (Parijs,
1907).
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wen, terwijl het ander, naar het Noorden marcheerend, de Engelschen en Hollanders
achternazat. Langs beide zijden verruimde de verovering zich gelijktijdig. Nadat de
Oostenrijkers Luik ontruimd hadden, beschoten zij nog de voorstad Amercoeur
(28-30 Juli); doch den 18n September werden zij verslagen te Esneux-Sprimont,
vervolgens den 2n October te Aldenhoven; in Janunari werden zij over den Rijn
teruggeworpen, terwijl Pichegru, over de toegevroren vaarten en stroomen, den 20n
derzelfde maand Amsterdam binnentrok.
De Vereenigde Provinciën die zich sedert de XVIIe eeuw zoo halsstarrig beijverd
hadden België tot een ‘barrière’ tegen Frankrijk te maken, zouden dus op haar beurt,
tot barrière voor hetzelve dienen. Een korte wijl, hoopte de burgeroligarchie der
patriotten die, uit haat tegen den stadhouder, Pichegru als een bevrijder begroet had,
als gelijke met het Comiteit voor Openbaar Welzijn te zullen onderhandelen. In hun
naïeve verwatenheid stelden de Staten-Generaal een verdeeling van België voor(1).
Na wat geharrewar, moesten zij hun begoocheling laten varen. Zoo de Fransche
Republiek bij het verdrag van 's-Gravenhage (16 Mei 1795), de Republiek der
Vereenigde Provinciën als vrije en onafhankelijke mogendheid erkende, toch
onderwierp zij die feitelijk aan haar protectoraat. Niet alleen legde zij haar, tot het
einde van den oorlog, een aanvallend en verdedigend bondgenootschap op, doch
bovendien moest zij de vrijheid der Schelde erkennen, Frankrijks medesouvereiniteit
over Vlissingen aanvaarden, Zeeuwsch-Vlaanderen afstaan, alsmede Venloo,
Maastricht en dezer aanhoorigheden. De militaire grens welke Maurits van Nassau
en Frederik-Hendrik, gedurende de zegerijke oorlogen der XVIIe eeuw, Spanje ontrukt
hadden was nu als het ware, tegen de Vereenigde Provinciën omgekeerd. Zij lieten
aan Frankrijk de vestingen welke zij hadden opgericht ter verdediging van Maas en
Schelde. Voortaan waren zij, tegenover dit land in denzelfden toestand van
machteloosheid, waarin zij België, tot eigen voordeel, gedurende twee eeuwen
gehouden hadden.

(1) Colenbrander: Gedenkstukken der algemeene Geschiedenis van Nederland 1789-1795, blz.
662.
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De inlijving van België scheen des te zekerder, daar Pruisen, dat uit het
bondgenootschap getreden was, zes weken vóór het verdrag van 's-Gravenhage, den
Rijn had erkend als Fransche grens. Machtige sluitboomen omringden dus langs alle
zijden de voormalige Oostenrijksche Nederlanden. Feitelijk zouden deze, tot in 1814,
geen vreemde legers op hun grondgebied meer zien en, te midden van de Republiek
en van het Keizerrijk, genoten zij een zonderlinge veiligheid. Luxemburg, dat door
den ouden Bender verdedigd was, voerde er nog eenigen tijd de keizerlijke kleuren.
De vesting capituleerde slechts den 7n Juni 1795, na een belegering van zes en een
halve maand.

II
De tweede inval in België begint ongeveer op het einde van het Schrikbewind:
nauwelijks één maand verliep tusschen den slag van Fleurus en den val van
Robespierre (27 Juli 1794). Het tragisch en heldhaftig tijdvak dat de Republiek,
gemend door de demagogie, de guillotine en het Opperwezen, tevens én de
bewondering én den afschuw zijner tijdgenooten verwekte, is begrepen tusschen de
ontruiming en de herovering van het land. Het aan hetzelve op te leggen stelsel zou
door de reactie van Thermidor bepaald worden.
Op dat oogenblik heeft Frankrijk den omloop der Revolutie doorgemaakt. Het legt
het menschlievend idealisme af, om een meer en meer realistischen geest aan te
nemen. Het verstaat niet meer, de volkeren vrij te maken, doch ze te beheerschen:
het wordt openlijk imperialistisch. Uitgeput door den reuzenstrijd dien het tegen de
wereld onderhoudt, is het overigens verplicht, om niet van honger en ellende te
vergaan, de veroverde landen te exploiteeren. Zonder gewetensbezwaar past het hun
de wet van den overwinnaar toe. Heeft het op dezelven niet alleen de meerderheid
van macht, doch ook die van grondbeginselen? Overigens is geen hunner te zijnen
voordeele opgestaan. Het heeft ze na hevigen strijd moeten bemachtigen en, daar het
dezelven aan hun ‘tiran-

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

60
nen’ ontrukte, kent het zich ook het recht toe ze regelmatig te berooven, hun
instellingen af te schaffen, in afwachting van den dag dat het hun ‘zijn schoot zal
openen’ en die van despotisme gelouterde onderdanen in Fransche burgers zal kunnen
omzetten.
Na Jemappes, had Dumouriez manifesten, redevoeringen, ontboezemingen voor
de Belgen over. Na Fleurus, niets daarvan. Jourdan en Pichegru zijn geen bevrijders:
het zijn overwinnaars. Zij spreken niet, zij handelen en wél overeenkomstig de bevelen
van de vertegenwoordigers die hen vergezellen om ze te leiden en na te gaan. En die
vertegenwoordigers vermijden even zorglijk elke voeling met de natie, als zij die
twee jaar te voren zochten. Het is klaar, dat hun de boodschap gegeven werd, het
land als wingewest te behandelen. De Conventie schijnt onkundig te wezen van de
wenschen tot aansluiting die zij eenige maanden te voren verwekte en aanvaardde.
Zij heeft vergeten, dat zij beloofde de ‘aangesloten landen’ als algeheele deel en der
Republiek te zullen beschouwen. Het stelsel dat het Comiteit voor Openbaar Welzijn
de Belgen oplegt, is een stelsel van militaire bezetting zooals zij - die er nochtans
vele beleefden - nog nooit gezien hebben.
Inderdaad, tot hiertoe had de overweldiging het land slechts onder voogdij gesteld.
Het bestuur werd waargenomen door de inlanders, onder het toezicht van den
vreemdeling. ‘Capitulatiën’ regelden de betrekkingen van de nationale overheden
met de bezettende macht(1). Als ze maar dezer bewegingen niet hinderden en zich
aan haar opeischingen onderwierpen, liet zij dezelve in bediening en bewaarden de
inwoners, zelfs in bijwezen van de overwinnaars, den indruk dat zij thuis waren. Dat
was zóó geweest onder het stelsel der ‘Conferentie’, vóór den vrede van Utrecht en
later gedurende de Fransche bezetting vóór het verdrag van Aken. Zoo Dumouriez,
in 1792, 's lands inrichting onderstboven geworpen had, dan toch had hij de Belgen
met het bestuur belast. De commissarissen der Conventie zelven

(1) Zie dienaangaande het werk van I. Lameire: Theórie et pratique de la conquête dans l'ancien
droit (Parijs, 1903).
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hadden de onafhankelijkheid des lands erkend, toen zij het volk zijn wenschen tot
aansluiting oplegden, want men verzaakt niet aan iets dat men niet bezit.
Doch na Fleurus ging het er gansch anders aan toe. Het Comiteit voor Openbaar
Welzijn had besloten alle mogelijk voordeel uit zijn zegepraal te halen, zonder perk
of paal de wet van den sterkste toe te passen, onmeedoogend het belang van den
overwonneling aan Frankrijks belang te offeren. ‘Wij willen het land niet doen
opstaan, noch met hetzelfve verbroederen’, schrijft het reeds den 11n Juli 1794 aan
zijn vertegenwoordigers in België, ‘het is een wingewest dat ons veel moet
teruggeven; met spoed dienen er alle hulpbronnen uit verwijderd, welke een nieuwen
inval van den vijand zouden kunnen bevorderen’(1). Zonder gewetensbezwaar de hand
op dien rijken, buit gelegd! Geen inschikkelijkheid meer als die van den ‘eerloozen
Dumouriez’. België moet ‘beroofd worden van alle levensmiddelen, paarden, leder,
lakens, van alles wat tot ons verbruik kan dienen... de assignaten moeten er omloopen,
belastingen geheven worden, al het mogelijke geld weggehaald’(2). Ja, om Parijs te
verfraaien, hoeven daarheen al de kunstschatten gestuurd, welke dat land tot ‘het
schoonste der wereld maken’.(3).
De boodschap is dus: plunderen, en de vertegenwoordigers kwijten zich maar al
te goed van hun taak, zij waren zelfs reeds aan 't werk, vóór zij hun onderrichtingen,
ontvingien. Reeds op 8 Juli schrijft Laurent uit Bergen den voorzitter der Conventie,
dat de kerken er vol heiligen, steken. ‘Nauwelijks waren deze weder in 't genot van
de vrijheid, of zij wilden de Nationale Conventie van Parijs groeten. Ik zend U die
met den postwagen van Maubeuge. Zij worden gevolgd door twee millioen in speciën,
welke wij, Gillet en ik, de rijkaards van Bergen deden betalen’(4). En twee dagen later
meldt hij het Comiteit voor Openbaar Welzijn, dat hij

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

Aulard: Recueil des arrêtés du Comité de Salut Public, deel XV, blz. 84.
Ibid., blz. 640.
Ibid., deel XVI, blz. 101.
Ibid., deel XV, blz. 12.
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in de stad een gemeentebestuur, een district, een toezichtscomiteit, vrederechters,
een burgerlijke rechtbank en een crimineele rechtbank gevestigd heeft. ‘De plaatsen
worden bekleed door vervolgde patriotten en ‘sansculottes’. Bovendien, heeft hij
tien gijzelaars genomen en een Volksmaatschappij geopend. ‘Men zal de mis lezen
al bevend, terwijl men ons de zilveren tabernakels afgeeft; men zal den rozenkrans
lezen, terwijl men de beurzen ledigt’(1). En, luimiger en vroolijker naarmate hij onder
de beschutting der troepen vordert, meldt hij den 13n uit Brussel, dat hij een belasting
zal lichten van drie millioen in speciën die binnen de vier en twintig uren moet gestort
worden, en dat de stad wel twaalf tot vijftien millioen kan leveren. Aldus zal hij de
rijken ‘tot de gelijkheid van beurs’ brengen. Onderweg heeft hij eenige Fransche
geëmigreerden, vier kapucijnen en drie nonnen gevat, die hij opstuurt ‘tot het
onderhoud der guillotine’(2).
Naarmate de verovering vordert, wordt het land platgelegd als met de rol. Den 9n
Augustus wordt een belasting van 60 millioen gelegd op de ‘edelen, priesters,
kloosters, groote eigenaars en kapitalisten’. Gijzelaars worden dagelijks naar Frankrijk
gezonden, de gevangenissen worden vol gestopt, dagbladen afgeschaft. De assignaten
moeten al pari met de klinkende munt aanvaard worden, zooniet worden de overtreders
als vijanden der Republiek behandeld en vóór de revolutionnaire rechtbanken gedaagd.
Terzelfder tijd wordt België de republikeinsche kleeding opgelegd. Het dragen der
kokarde is verplichtend, ‘van af het kind dat begint te loopen tot den grijsaard’(3). In
elke stad, worden een of meer kerken veranderd in tempels van de Rede. Troepen
Fransche tooneelspelers voeren in de schouwburgen republikeinsche stukken op; de
republikeinsche almanak wordt afgekondigd, feesten der vrijheid worden ingericht.
Te Gent, in September speelt de beiaard van het belfort

(1) Aulard: Recueil des arrêtés du Comité de Salut Public, deel XV, blz. 63.
(2) Ibid., blz. 149.
(3) Ch. Pergameni: L'esprit public bruxellois au début du régime français, blz. 154 en volg.
(Brussel, 1914).
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nog slechts republikeinsche aria's: op het uur, de ‘Marseillaise’; op het halfuur, het
‘Ça ira’; op de kwartieren, de ‘Carmagnole’ en den ‘Republikeinschen dans’(1).
Den 14n Augustus, vestigen de Fransche vertegenwoordigers de grondslagen van
de bezetting des lands. De politie der plaatsen wordt door de militaire bevelhebbers
waargenomen, tot dat daarover anders zal beschikt zijn; de inwoners moeten, op
straffe des doods, binnen de vier en twintig uren hun wapens inleveren; al degenen,
tegen wie zal gebleken zijn, dat zij tegen de veiligheid der Republiek gekonkeld
hebben, zullen vóór de revolutionnaire rechtbanken van Frankrijk gedaagd worden;
al de ‘afwezigen’ die de wapens tegen het Fransche volk opgenomen of de
tegenrevolutie bevorderd hebben, zullen, zoo zij in het land terugkomen, geroepen
worden vóór de commissarissen, de legers toegevoegd tot het vonnissen der
‘geëmigreerden’, en binnen de vier en twintig uren terechtgesteld worden; al de
andere ‘afwezigen’ moeten binnen de veertien dagen terugkeeren, zooniet worden
zij behandeld als de ‘geëmigreerden’. Ten einde de uitbuiting van en het toezicht
over België gemakkelijker te maken, wordt het afgezonderd. Zonder paspoort mag
niemand binnen of buiten het land. Voor het overige, blijven de wetten en reglementen
van vóór de verovering voorloopig van kracht, zoo door de vertegenwoordigers
daarover niet anders beschikt wordt; hetzelfde geldt voor de belastingen. Er mogen
geen definitieve lijfstraffelijke vonnissen uitgesproken worden en geen aanhoudingen
gedaan, dan door de gewapende macht en op bevel de commissarissen, der generaals
of des plaatscommandanten. Al het baar geld der openbare kassen, der stadskassen
en der consignatie-depositos moet gestort worden bij den algemeenen betaalmeester
van het leger, tegen een gelijk bedrag in assignaten. Bankiers en notarissen moeten
de hun toevertrouwde sommen opgeven. Ten einde den opslag der prijzen te beletten,
welke ‘kwaadwilligen’ zouden kunnen verwekken, zullen de maximum-prijzen der
stad Rijsel voorloopig in de veroverde landen toegepast worden. Het recht,

(1) P. Claeys: Mémorial de la ville de Gand, blz. 33 (Gent, 1902)
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belastingen te heffen, behoort uitsluitend aan de vertegenwoordigers en de generaals,
die hetzelve van het Comiteit voor Openbaar Welzijn zullen ontvangen hebben. Die
belastingen zullen slechts treffen: geestelijken, edelen, bevoorrechten, groote eigenaars
en rijken. De opeischingen zullen gedaan worden door de oorlogscommissarissen,
zoo zij ten behoeve van het leger geschieden, en door van de vertegenwoordigers
bezoldigde agenten, zoo zij bestemd zijn voor het binnenland der Republiek(1).
Dit programma beoogt, klaarblijkelijk de uitpersing van heel het land, onder de
drukking der militaire bezetting en der dictatuur van de vertegenwoordigers. Het
moet niet uitloopen op de uitbuiting, doch op de volledige uitputting der natie. Het
velt den boom neder om de vrucht, en de onbezonnenheid waarvan het in zijn
wreedheid blijk geeft, laat zich ongetwijfeld maar verklaren door de onzekerheid,
waarin men op het oogenblik zijner afkondiging nog was omtrent het België beschoren
lot. De krijgsverrichtingen waren nog niet geëindigd. Hoe zouden deze afloopen?
Den 20n Juli had Carnot namens het Comiteit voor Openbaar Welzijn de
vertegenwoordigers geschreven, dat van de Nederlanden

(1) Die tekst staat in de verzameling: Arrêtés des représentants du peuple en mission et lois
françaises publiées dans la ci-devant Belgique avant sa réunion à la République par la loi
du 9 vendémiaire, quatrième année, pour servir de complément au Recueil des lois et arrêtés
publiés dans les neuf départements, postêrieurement à leur réunion, blz. 5 en volg. (Gent,
z.d., in-4o, getiteld: Recueil des arrêtés des commissaires du gouvernement français dans
les pays réunis à la République par la loi du 9 vendémiaire an IV et des lois de la République
française dont la publication a été par eux ordonnée dans les dits pays à commencer de
l'époque de la réunion de ces pays à la République française, imprimés et traduits par ordre
de l'Administration du département de l'Escaut. In mijn nota's heeft het woord Besluit, zonder
aanwijzing van boekdeel, betrekking op de eerste reeks; met die aanwijzing, is er spraak van
de tweede reeks. Voor de verschillende decreten en besluiten, in België uitgegeven vóór het
tijdperk dat de Fransche wetten er verplichtend werden, raadplege men nog de Recueils van
Hayez en Huyghe, uitgegeven te Brussel van 't jaar IV af. Wat de wetten betreft, men vindt
ze in de Pasinomie van J.-B. Duvergier, voor België aangevuld door J. Plaisant, waarvan de
uitgave te Brussel begon in 1833. Over het algemeen, onthoud ik mij te verwijzen naar die
Recueils, daar de datum der teksten volstaat om ze gemakkelijk te vinden.
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niets anders hoefde behouden ‘dan het deel dat ons eigen grens kan verzekeren...
derwijze dat Antwerpen en Namen onze beide steunpunten zijn’(1). Geenerlei reden
bestond dus om een grondgebied te sparen, dat slechts een militaire grensstreek zou
worden. De hulpbronnen ten behoeve van de legers en van de schatkist der Republiek,
welke het bevatte, dienden dus ten spoedigste weggenomen.
Doch het personeel ontbrak om dit grondgebied te bedwingen en te brandschatten.
Er viel niet aan te denken, de Belgen te vragen om mede te werken aan den ondergang
en de inlijving van hun vaderland. De Vonckistische burgers, die, na Jemappes,
Dumouriez hun hulp hadden geboden, proefden nu, vol wrevel, een bittere
ontgoocheling. In hun plaats boden zich slechts een kleine groep ‘sansculottes’ aan,
die achter de legers in het land teruggekeerd waren of die zich, gedurende de
Oostenrijksche restauratie, verscholen hadden tot de terugkomst der Franschen. Door
de ballingschap verbitterd of belust op weerwraak, waren zij tot alles bereid, en hun
door wrok aangezweepte politieke hartstochten hitsten hen tegen hun landgenooten
op, die voor hen nog slechts vijanden waren. Hun zaak versmolt zich met die van
den vreemdeling; zooweel uit belang als uit overtuiging, begrepen zij voor België
geen betere toekomst dan zijn opslorping en zijn omvorming door het republikeinsch
Frankrijk. Naast de overwinnaars, zetelden zij in de Toezichtscomiteiten, in de
Volksmaatschappijen, gretig naar gezag en vol hoop, aristocraten, priesters en rijken
voor hen te zien beven. Private veeten, familie- of gebuurtenijd brachten nog het
hunne bij, om het geweld van velen aan te wakkeren. Over het algemeen waren die
oudvervolgden veel harteloozer voor hun medeburgers dan de Franschen zelf.
Doch, ter uitzondering van Luik, van de streek van Franchimont, van Bergen en
van Gent, was hun aantal waarlijk al te gering om al het werk te verrichten. Gewezen
bedienden der Staten of der Justitieraden werden opgeëischt, onder de bedreiging
‘als verdacht beschouwd en volgens de

(1) Aulard: Recueil, deel XV, blz. 317.
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revolutionnaire wetten behandeld te worden’. Vooral uit Frankrijk moesten tal van
hulpbedienden geroepen worden. De tijd ontbrak om zich van hun zedelijkheid of
hun bevoegdheid te vergewissen. Allen die zich aanboden, werden aanvaard en de
gelegenheid om deel te nemen aan de rooverij was al te schoon, dan dat dadelijk
geen janhagel van avonturiers en schurken over België viel. Zij vervulden de bureelen
van de commissie voor de legers en van die voor den vervoerdienst, vooral die van
het handelsagentschap, dat belast was, alle levensmiddelen, voortbrengselen van den
bodem en fabrikaten, die de inwoners niet volstrekt onontbeerlijk waren, aan te slaan
en naar Frankrijk te zenden.
Van toen af wordt de exploitatie des lands een echte plundering. De roofzucht der
klerken is des te schaamteloozer daar zij van straffeloosheid verzekerd zijn. Wie zou
immers klacht durven indienen, als het minste vermoeden volstaat om als verdachte
aangeteekend te worden en op bevel der Volksmaatschappijen aangehouden en in
de gevangenis geworpen te worden? Des te rijker men is, des te meer is men
blootgesteld. Heeft de reactie van thermidor een einde aan het schrikbewind gesteld,
toch blijft zij de demagogen vleien. Den 1n Ocober betoogt het comiteit der belastingen
van Brussel, dat ‘het doel van het republicanisme is, de fortuinen gelijk te maken,
ten einde de aristocratie der rijkdommen zooveel mogelijk te doen verdwijnen’. En
door rijkdom moest vooral verstaan worden, zegde het, de rijkdom die voortkomt
‘uit het toeval’, wil zeggen uit geboorte of uit privilege en geenszins dien, welke uit
het werk of het talent voortspruit(1).
Dus, terwijl de belasting die klasse van opkomelingen en kapitalisten zou sparen,
die behendig uit de Revolutie voordeel gehaald had om fortuin te maken, zou zij
loodzwaar op den adel en de geestelijkheid drukken. Overigens kwam het
anti-clericalisme opnieuw te voorschijn met het Jacobinisme. De Kerk was immers
de steunpilaar van het Oud Stelsel.

(1) Rapport du Comité des contributions au Magistrat de Bruxelles (Brussel, 1794).
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Reeds in September, vroeg de Volksmaatschappij te Brussel, dat al de priesters binnen
het etmaal uitgedreven werden. Te Bergen liet de revolutionnaire rechtbank ‘om de
republikeinsche patriotten te behagen’, een Dominicaner monnik doodschieten omdat
hij, onder de Oostenrijksche restauratie, ‘de verheerlijking van Lodewijk XVI,
martelaar, had laten drukken’(1).
Doch al die ambtsmisdrijven en gewelddaden zouden op den duur de Republiek
compromitteeren. Zij ontrustten dadelijk de commissarissen(2). Reeds op 22 Augustus
kloegen zij bij het Comiteit voor Openbaar Welzijn de schanddaden van het
handelsagentschap aan. Zij waren verontwaardigd te zien dat, onder voorwendsel
van patriotisme, maar al te veel lieden ‘naar postjes en naar geld’ uitzagen. Zij
begonnen de overdrijvingen en de onwettige handelingen van de Volksmaatschappijen
te beteugelen; den 13n September deden zij die van Brussel sluiten ter oorzake van
de ‘onruststokende verklaringen’ die er gedaan werden. Zoo zij aanrieden, ‘de rijken
en de geestelijken te doen bloeden, door hun beurs aan te pakken’, verstonden zij
niet dat de personen vervolgd werden, noch dat het volk in zijn ‘godsdienstige
vooroordeelen’ gekwetst werd. Bovendien maken de legers zulke vorderingen, dat
de Belgen de hoop niet meer koesteren weder onder het juk ‘hunner voormalige
beheerschers’ te komen. Nu hoeft men ze tot zich over te halen, des te meer daar aan
de verovering van hun land niet meer te twijfelen is.
Reeds op 8 November, besluit het Comiteit voor Openbaar Welzijn er toe, het
régime te verzachten. Het geeft de vertegenwoordigers het bevel de revolutionnaire
Comiteiten te ontbinden, de willekeurige aanhoudingen te verbieden en zich

(1) Descamps: Mémoires de la ville de Mons, blz. 220 en volg. - In September waren
buitengewone crimineele rechtbanken opgericht geworden te Brussel, Antwerpen, Bergen,
Luik, Aken, tot vervanging van de militaire rechtbanken in zake aanslagen tegen de Republiek.
Zie P. Verhaegen: Le tribunal révolutionnaire de Bruxelles, Annales de la Soc. Archéologique
de Bruxelles, deel VII [1893], blz. 412 en volg.
(2) Aulard: Recueil, deel XVI, blz. 276 en volg., XVII, blz. 91 en volg., XVIII, blz. 585 en volg.
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te beijveren de Republiek te doen liefhebben, ‘door een regeering der
rechtvaardigheid’(1).
Een geregeld bestuur begint nu de in der haast aaneengeflanste eerste inrichting
te vervangen. Den 15n October hebben de vertegenwoordigers in België
arrondissementsbesturen ingesteld, die de oude Staten moeten vervangen. Elke
provincie heeft er een, dat uit zes leden bestaat. Voor het overige wordt een door de
krijgsbehoeften noodzakelijk gemaakte nieuwigheid ingevoerd: het land wordt in
twee algemeene besturen verdeeld; het eerste is gevestigd te Brussel voor het
grondgebied dezerzijds de Maas, het ander werkt te Aken, voor de Overmasche
streken. Het spreekt van zelf dat het door de vertegenwoordigers gekozen personeel
der besturen samengesteld is uit Franschen of uit Franschgezinde Belgen: Delneufcourt
te Bergen, Meyer te Gent, de Deurwardere te Brugge, Lambrechts te Brussel,
Metdepenningen te Antwerpen, enz.
Van toen af, wordt de drukking minder hevig. Den 16n November is het vrij verkeer
gedeeltelijk met Frankrijk heropend; denzelfden dag wordt het handelsagentschap
afgeschaft ter oorzake van de geldverduisteringen van verscheidene zijner bedienden.
Vervolgens wordt de post vrij verklaard (13 Januari 1795) en onttrokken aan de
bewaking der Toezichtscomiteiten, die op hun beurt afgeschaft worden (11 Februari),
evenzoo als de maximum-prijzen. De gijzelaars worden worden terug in vrijheid
gesteld. De gemeentebesturen worden belast met de algemeene veiligheid en moeten
hun inkomsten in de krijgskassen niet meer storten (23 Februari, 21 Augustus). Den
13nMaart worden maatregelen uitgevaardigd tegen de bedienden der Republiek, ‘die
van hun macht misbruik maakten om hun hebzucht te voldoen of de rechtschapenheid
der regeering in verdenking te brengen’(2).

(1) Aulard: Recueil, deel XVIII, blz. 21. Denzelfden dag had het comiteit de tijding van de
inneming van Maastricht ontvangen, ‘wat België het denkbeeld van een terugkeer naar zijn
oude beheerschers moet ontnemen en dus de gemoederen tot de Republiek moet doen
toetreden.’ Ibid., blz. 23.
(2) Arrêtés, blz. 289.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

69
Terwijl het stelsel verzacht wordt, wordt het land ingewijd in de ‘weldaden der
Revolutie’. In zake nieuwigheden, had men het allereerst slechts de
exceptie-rechtbanken, de assignaten en de maximum-prijzen opgelegd. Nu wordt
het tijd, een voor de Republiek bestemd volk op een moderne leest te snoeien. Den
16n November 1794 wordt het burgerlijk huwelijk ingesteld voor ‘degenen die het
willen’, en daags nadien worden in België's gemeen recht tal van hervormingen
opgenomen, ‘welke de philosophie vergt’. Foltering, verbanning, galeien worden uit
den tekst der costumen geschrapt. De ter dood veroordeelden zullen doodgeschoten
worden, ten ware de magistraten ‘het gebruik van de in Frankrijk gebezigde
straftoestellen verkozen’(1). Den 1n Maart 1795 wordt ‘het heilzaam stelsel der
gezworenen’ ingevoerd, en, den 21n Maart, worden de gemeentebesturen belast met
het toezicht over de openbare weldadigheid.
De economische exploitatie wordt verzacht. De belastingen mogen betaald worden
voor de helft met assignaten, voor de helft met klinkende munt. De niet voor het
leger bestemde opeischingen worden afgeschaft, en de boeten, opgeloopen voor
achterstel in het betalen der belastingen, worden kwijtgescholden. De geestelijkheid
zelf wordt minder streng behandeld. Er wordt niet nauw gelet op de toepassing der
verordeningen die haar verplichten de klokken in te leveren en de processiën verbieden
buiten de kerken te komen. Zoo men niet aarzelt ze te vernederen, zoo, bij voorbeeld,
haar den 6n April 1795 bevolen wordt, van den kansel een verklaring af te lezen,
waarin het volk het slachtoffer van de hooge waardigheidsbekleeders wordt geheeten,
dan toch heeft zij geen vervolging meer te vreezen. Als zij maar haar aandeel in de
belastingen betaalt, wordt zij niet ontrust. Het beslag, in den beginne op haar
eigendommen gelegd, zal nog slechts de kloosters treffen waarvan de helft der leden
plus één, zullen uitgeweken zijn.
Hoe drukkend het stelsel nog zij, dan toch is het niet meer wreedaardig(2). Bij den
aanvang der verovering, waren

(1) Arrêtés, blz. 107.
(2) In den beginne hadden er nochtans eenige halsrechtingen plaats, doch zij waren weinig talrijk.
Zie dienaangaande de studie van P. Verhaegen, over de revolutionnaire rechtbank van Brussel,
aangehaald blz. 64, n. 1, en van denzelfde: Le procès de la mort de P.-J. d'Herbe, fusillé à
Bruxelles le 17 octobre 1794. Messager des Sciences historiques, deel LXVIII, blz. 257 en
volg.
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Oostenrijksche ambtenaars, edelen prelaten, eigenaars, fabrikanten, renteniers op
den loop gegaan. Langzamerhand wagen zij het, terug te komen en maken zij meer
en meer gebruik van de maatregelen die getroffen werden om hun terugkeer te
vergemakkelijken. Feitelijk bleven slechts weinig hardnekkigen in ballingschap
leven. De emigratieplaag, die zoo verschrikkelijk en zoo aanhoudend was in Frankrijk,
werd België gespaard. Het land heeft slechts luttel soldaten geleverd aan de legers
die tegen de Republiek streden. Na een eerste gewaarwording van schrik, begonnen
de voormalige bevoorrechten zich te vermannen. En ongetwijfeld was het de zorg
voor hun goederen, die hen naar het vaderland terugbracht, doch het blijft niettemin
waar, dat zij hun alouden invloed op het volk behielden en zelfs versterkten, door
hun plaats in zijn schoot te hernemen en deszelfs lot te deelen(1).
Edoch, de toestand des lands scheen hopeloos. Sedert zes jaar leefde het in een
staat van standvastige crisis. Verzwakt door de schokken die het achtereenvolgens
onderstaan had door de Brabantsche omwenteling, door de Oostenrijksche restauratie,
door Dumouriez' verovering en door den terugkeer der keizerlijken, was het door
den slag van Fleurus gansch ineengestort. En al ware het steviger geweest, hoe had
het ooit een stelsel kunnen verduren dat het weerloos aan het welgevallen des
overwinnaars onderwierp?

(1) De Belgische emigratie zou stof geven tot een belangwekkende studie. Ter uitzondering van
een kleine groep prelaten en groote heeren, die niet terugkeerden, duurde zij niet lang. Reeds
op 28 November 1794, wordt vastgesteld, dat de geëmigreerden dagelijks terugkomen
(Arrêtés, blz. 150). Den 10n Maart 1795, neemt de beweging gedurig toe (Aulard: Recueil,
deel XX, blz. 781). Den 28n Mei worden maatregelen genomen om ze te vergemakkelijken
(Arrêtés, blz. 433). Hetzelfde jaar bevat de voor het departement der Dijle uitgegeven lijst
der geëmigreerden slechts 343 personen, nagenoeg allen leden van den hoogen adel of
ambtenaars der Oostenrijksche regeering. De lijst der Beide-Nethen bevat slechts 93 namen.
Cf. Mémoires van den graaf van Mérode-Westerloo, deel I, blz. 62 en volg. (Brussel, 1864).
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De sluiting der grenzen, de opgelegde koers der assignaten, de maximum-prijzen,
de opeischingen, de belastingen en de plunderingen hadden de laatste overblijfselen
zijner economische bedrijvigheid gesmacht. De zaken lagen stil. De werkhuizen
waren gesloten, de markten verlaten. Beurswoeker en smokkelhandel kochten de
levensmiddelen op en de ellende des volks steeg door de speculatie welke zij
verwekten. Reeds in November, moest de regeering de gemeentebesturen de
verplichting opleggen, openbare voorraadschuren in te richten, het vervaardigen van
genever en stijfsel te verbieden, het brouwen van bier te beperken. Een vroege en
strenge winter verergerde nog de algemeene ellende. In December moesten
liefdadigheidswerkhuizen geopend, broodkaarten uitgedeeld worden. Menschen
stierven van honger. Onlusten braken in Luxemburg uit. De vertegenwoordigers
schreven in Februari 1795, dat ‘België uitgeput is, dat zijn inwoners in vertwijfeling
verkeeren’. Het spreekt van zelf, dat werkloozen en landloopers een openbaar gevaar
worden: te Verviers schat men, in 1794, dat de stad 5548 onvermogenden bevat op
13,887 inwoners(1). Struikroovers maken de wegen onveilig, dringen in alleenstaande
huizen binnen: verhalen van knevelaars, van ‘branders’, van ‘binders’ gaan van mond
tot mond over en blijven op den buiten nog lang in het geheugen leven. De
volksklasse, waaraan de Revolutie gouden bergen beloofd had, wordt door die ellende
natuurlijk het ergst getroffen. Haar geest is zoo slecht, dat de Franschen voor een
opstand vreezen.
Zij ontrusten zich eveneens over de handelingen ‘van een menigte Oostenrijksche
deserteurs, die zich beijveren, onlusten te stoken’(2). Vergeefs richten zij zich tot de
toewijding der Belgen en vermanen zij dezen, opofferingen te doen die hen ‘van de
vrijheid en het vertrouwen der Republiek’ waardig maken; niemand luistert naar hen.
Onder den prikkel van den honger, wordt de algemeene ontevredenheid meer en
meer verditterd. De aan de godsdienstvrijheid gebrachte beperkingen, de onverholen
goddeloosheid van sol-

(1) Deze inlichting ontleen ik aan het archief der stad Verviers.
(2) Arrêtés, blz. 409.
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daten en ambtenaars, de wegneming der schilderijen, boeken, handschriften, de
ondereenwerping van alle gewoonten, van alle bestuursgebruiken, de schrik voor de
revolutionnaire wetten verontwaardigen, verbitteren en ontrusten tekens de
geestelijkheid, den adel, de burgerij, en meteen, de volksmassa, wier meening zij
leiden. Hun verzet uit zich, bij gebrek aan andere middelen, door de weigering van
openbare ambten te aanvaarden. Daarentegen zijn de Jacobijnen woedend op de
vertegenwoordigers, sedert deze een minder strengen maatregel volgen. In het land
van Luik, waar zij meer invloed hebben dan elders, weerstaan zij openlijk de
maatregelen der besturen en beschuldigen zij hen, de Republiek te verraden ten bate
der aristocraten(1).
Een angstwekkende vraag verrijst en vermeerdert nog de onrust der gemoederen.
Wat zal er gebeuren? Wat zal Frankrijk met België aanvangen? In den beginne had
men kunnen meenen dat de Conventie, nadat zij de vroeger door haar verwekte
wenschen tot aansluiting aanvaard had, de Belgen als Fransche burgers zou
behandelen. Doch de nood deed haar het verleden vergeten. De Republiek had er al
te groote behoefte aan, haar verovering te exploiteeren, om zich nog te herinneren,
dat zij vroeger dezelve als algeheel deel van haar grondgebied had uitgeroepen. Zij
kon ze maar uitplunderen op voorwaarde, haar het genot harer wetten en het voordeel
harer nationaliteit te ontzeggen. Vergeefs stuurden de democraten van Henegouw,
sedert 1793 ‘departement van Jemappes’ geworden, klacht op klacht naar het Comiteit
voor Openbaar Welzijn. Vervolgens wendden zij zich tot de Conventie: ‘Wetgevers,
smeekten zij, stelt toch een einde aan dat mengelmoes, dat den openbaren geest
doodt’. Mocht het gevaarlijk schijnen, hen in eens deelachtig te maken van al de
wetten der Republiek, dat die dan toch geleidelijk toegepast worden; ‘zoo zouden
wij evenals zij die de kunst, door een harer wonderen, toelaat het licht der hemelen
te zien, straalsgewijs de weldaden der Fransche wet-

(1) Zie, bijvoorbeeld, het merkwaardig vlugschrift: Jugement du tribunal criminel d'Aix libre
(Aix-la-Chapelle = Aken) contre les citoyennes Brixhe, de Spa. (Luik, jaar IV).
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geving ontvangen’(1). Behoudsgezinden vroegen insgelijks hun inlijving. Hoe vijandig
zij de Republiek ook waren, toch verkozen zij door dezelve opgeslorpt te worden,
dan langer het stelsel te verdragen, dat zij hun oplegde. Einde Juli 1794 besloten de
drie ‘deden’ van Brussel, een ‘plechtige afvaardiging’ naar Parijs te zenden met den
wensch des volks om met de Fransche natie vereenigd te worden. Luxemburg,
Antwerpen, nog andere steden uitten denzelfden wensch. En toch meldden de
vertegenwoordigers, dat de geest te Brussel zeer slecht was en, den 28n October 1794,
had men te Antwerpen tachtig gijzelaars moeten nemen en een honderdtal priesters
aanhouden.
De Conventie was vast besloten België's lot te regelen, zonder de inwoners te rade
te gaan. Haar beslissing was van te voren verzekerd. De leerstelling der natuurlijke
grenzen, welke de monarchie zoo dikwijls ingeroepen had, werd nu de Ieus der
Republiek. Zeldzaam waren zij, die er nog aan dachten, een onafhankelijke republiek
samen te stellen niet de Oostenrijksche Nederlanden en het land van Luik. Het
imperialisme van thermidor kon met zulk een schuchter ontwerp geen vrede meer
hebben; daaraan was overigens de herinnering aan den ‘eerloozen Dumouriez’
verbonden. In België zelf waren de geavanceerde republikeinen er tegen gekant Zij
vreesden, dat het land de prooi van het ‘fanatisme’ zou worden, zoo het onafhankelijk
werd.
Toch valt het niet te betwijfelen, dat, zoo het volk vrijelijk zijn wensch had mogen
uiten, het met een overgroote meerderheid tegen de inlijving ware geweest. Doch er
hoefde moed om luidop te durven zeggen wat schier iedereen peinsde. Een
oudraadsheer van den Souvereinen Raad van Henegouw, A.-P. Raoux, verbrak het
algemeen stilzwijgen. In een memorie aan het Comiteit voor Openbaar Welzijn,
vreesde hij niet te bevestigen, dat de vier vijfden zijner landgenooten van het Fransch
stelsel niet wilden weten. Hoefde er een ander bewijs dan hun weerzin om het ambt
van gezworenen of van gemeenteofficieren te aanvaarden? Hadden de

(1) Protestation des administrateurs du ci-devant Hainaut à la Convention (Bergen, 1795).
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Belgen niet hun eigen zeden en karakter? Stond de godsvrucht in hun land niet zoozeer
in eere als zij veracht was in Franrijk? En was het Oud Stelsel, zooals de Belgen het
gekend hadden, niet vrij geweest van de meeste misbruiken, die zijn val bij hun
naburen verwekt hadden? Een enkele oplossing was aan te nemen: België tot een
zelfstandige republiek te maken, die door een tolverbond aan Frankrijk zou gehecht
zijn(1).
Doch de beslissing der Conventie was van te voren genomen. Merlin de Douai
drukte de meening zijner collega's uit toen hij bevestigde dat, zoo de Belgen het recht
hadden Franschen te zijn, Frankrijk er belang bij had België te bezitten. Zoo de
Belgen onafhankelijk waren, zouden zij te zwak zijn om als ‘barrière’ te dienen; met
Holland vereenigd, zouden zij te sterk zijn. ‘Het is van belang voor de Republiek dat
de Belgen maar vrij wezen, in zooverre zij Franschen zijn’. Portiez de l'Oise meende,
dat België moest ingelijfd worden om te beletten, dat het in een burgeroorlog geraakte.
Het was onnoodig het te raadplegen. ‘Het volk wil steeds het goede, doch ziet dit
goede niet altijd in’(2). En het is al te klaar, dat het heil der Belgen ligt in een
vereeniging, die het voor immer tegen nieuwe oorlogen zal vrijwaren.
Na een bespreking die twee dagen duurde, ging de Conventie tot de stemming
over. Een decreet van October 1795 (9 vendémiaire jaar IV) vereenigde België en
het land van Luik met Frankrijk, kende hun inwoners de rechten der Fransche burgers
toe, verdeelde hun grondgebied in departementen en schafte de tolgrens af, welke
het van Frankrijk scheidde.

(1) A.-P. Raoux: Mémoire sur le projet de réunion de la Belgique à la France nemis au Comité
de Salut Public le 4 vendémiaire an IV (Parijs, 1795).
(2) Vues sur la Belgique par Portiez, représentant du Peuple (Brussel, 1795).
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Hoofdstuk III
De aansluiting
I
Het decreet van 1 October beteekende meer dan de inlijving van België bij Frankrijk,
het beteekende zijn opslorping door hetzelve. Door drie millioen Belgen tot Fransche
burgers te maken, dreef het tot in zijn uiterste gevolgtrekkingen het recht der
verovering. De nationaliteit der overwonnelingen werd vervangen door die der
veroveraars. Het vernietigde een volk door het met een ander volk te versmelten. En
hierin verschijnt zijn grondige revolutionnaire aard.
Onder het Oud Stelsel betrof het recht van verovering veel meer den bodem dan
de inwoners. De monarchale regeeringen waren er steeds op uit, hun grondgebied,
doch geenszins hun natie te vergrooten. Zij hadden er geenerlei belang bij, hun nieuwe
onderdanen met hun oude onderdanen gelijk te stellen. Het was hun voldoende,
tegenover hen de plaats in te nemen van den vorst dien zij opvolgden. Zij namen
dezes gezag en prerogatieven over, eerbiedigden zijn bestuur, en lieten de ingelijfde
bevolkingen in het bezit hunner oude instellingen. Zoo had België, hoewel het
beurtelings onder de macht van het Spaansch huis en onder die van het Oostenrijksch
huis kwam, steeds zijn politieke zelfstandigheid behouden. Het stelsel waaronder
het geleefd had, was dat van de dynastieke vereeniging.
Het had met de Spanjaards, vervolgens met de Oostenrijkers onder denzelfden
vorst geleefd, doch het was in geenen deele met die volkeren vermengd geworden.
De oude gewestelijke grondwetten waren van kracht gebleven, het bestuur werd in
de landstalen gevoerd, de Staten hadden het recht behouden over de belastingen te
stemmen. Nooit hadden de koningen van Spanje of de keizers het land als algeheel
deel
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van Spanje of Oostenrijk beschouwd. Het was een eigendom van hun huis, een
erfgoed, waarop hun natie geenerlei aanspraak had. Zoo zij het hun buitenlandsche
politiek oplegden, daar garnizoenen onderhielden en zich te Brussel door een
landvoogd lieten vertegenwoordigen, dan toch kenden zij de ‘landen van herwaarts
over’ hun eigen individualiteit toe. Zij regeerden over hen als particulieren,
beschouwden zich als de erfgenamen der hertogen van Bourgondië, en de inwoners
zelven beschouwden hen als hun ‘natuurlijke vorsten’. Onder hun regeering, was de
nationale beschaving ongerept gebleven. Geenerlei spoor van verspaansching onder
de koningen van Spanje, geenerlei spoor van verduitsching onder het huis van
Habsburg. Josef II zelf had zich steeds beijverd, zijn hervormingen allen schijn van
Duitschen invoer te ontnemen. Kortom, zoo België sedert de regeering van Karel V
geen inheemsche vorsten meer had gehad, dan toch was het nooit aan de vreemde
overheersching onderworpen geweest.
De Conventie schafte, in een ommezien, dat aloud stelsel van dynastieke
vereeniging en nationale zelfregeering af. De Republiek had hetzelve niet kunnen
erkennen, zonder haar grondbeginselen te verloochenen, want het had haar verplicht,
op haar eigen bodem staatkundige instellingen en een maatschappelijke inrichting
te dulden, wier vernietiging juist haar reden van bestaan was. Nu het verleden
afgeschaft was, kon zij het op geenerlei deel van haar grondgebied laten bestaan. Zij
moest noodzakelijker wijs zich met België vereenzelvigen zoodra zij zich met hetzelve
vergroot had, en kon daar niets dulden dat van haar afweek. Het land was nog slechts
een onafscheidbaar deel van Frankrijk. Tot zijn naam toe verdween. In de plaats van
de Oostenrijksche Nederlanden en het land van Luik, waren nog alleen negen ‘nieuw
aangesloten departementen’. Men zei nog België, gelijk men zei Champagne of
Bourgondië: het woord verloor zijn nationale beteekenis om nog slechts een
aardrijkskundige uitdrukking te wezen.
Het decreet van 1 October, dat de Belgen in Fransche burgers veranderd, schonk
hun ook al dezer politieke rechten. Doch welken invloed zouden zij ooit kunnen
uitoefenen

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

77
op regeering en wetgeving, versmolten als zij waren met een volk van dertig millioen
inwoners? Eeuwigdurende minderheid, zouden zij dezelven slechts ondergaan zonder
zelfs te kunnen protesteeren, vermits zij zoogezegd aan dezelven meewerkten. In
theorie waren zij de souvereiniteit van het Fransche volk deelachtig; feitelijk werd
deze hun opgelegd. Sedert eeuwen en onder den invloed van buurschap, van
overeenkomst van zeden, van economische betrekkingen, hadden Frankrijks taal en
beschaving zich ruim over België verspreid. Spontane en vrijwillige verfransching
zou plaats maken voor gedwongen verfransching.
Aldus was België van de landkaart van Europa verdwenen en scheen zijn
geschiedenis samen met die van het Oud Stelsel geëindigd. Doch kon de Republiek
anders handelen dan zij deed? Door België samen met Holland te verdeelen, zooals
de Staten-Generaal van 's-Gravenhage voorstelden, had zij de Bataafsche Republiek
een macht geschonken, die met Frankrijks veiligheid onvereenigbaar was. Het aan
het protectoraat onderwerpen, zonder het de onafhankelijkheid te ontnemen, scheen
een gepaster oplossing. Deze had aan de wenschen van de groote meerderheid der
Belgen beantwoord en eenige afgevaardigden rieden dezelve de Conventie aan. Doch
het was blijkbaar, dat een vrij België dadelijk een Frankrijk vijandige houding had
aangenomen en tegen hetzelve een basis van politieke en militaire verrichtingen ten
bate van Engeland en Oostenrijk zou geworden zijn. Het was overigens niet mogelijk,
België te ontruimen zonder terzelfder tijd de linie van den Rijn prijs te geven.
Daarentegen, hoeveel voordeel zou zijn bezit voor de Republiek niet opleveren! Dat
bezit gaf haar de overmacht in Europa. Gelegerd op de Vlaamsche kust, te Antwerpen,
te Maastricht en te Luxemburg, kon Frankrijk Engeland bedreigen, Holland
beheerschen en Parijs dekken. Was het te verwachten, dat de Republiek van een
verovering zou afzien, welke de monarchie vergeefs in verzoeking gebracht had?
Het was voor haar een prachtige zegepraal, te verwezenlijken wat Lodewijk XIV
niet gekund had. Bovendien dwong de geldnood haar, een grondgebied te behouden,
wiens hulpbronnen haar krediet en den koers der assignaten versterkte. Doch er blij-
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ven, was den oorlog voortzetten. Zij kon het zich niet ontveinzen, dat Engeland, haar
verschrikkelijkste en hardnekkigste vijand, nooit een inlijving zou dulden, waartegen
het zich eeuwen lang verzet had. De afkondiging van het decreet van 1 October, was
voor de Londensche regeering een uitdaging als die, welke Lodewijk XIV haar
gezonden had, toen hij het testament van Karel II aanvaardde. En België's lot zou
afhangen van een strijd waaraan op den duur gansch Europa zou deelnemen.
Doch de Republiek vreesde Europa niet. Zij had den vrede gesloten met Pruisen,
met Spanje, met de Vereenigde Provinciën. Op het vasteland, had zij nog slechts één
vijand: Oostenrijk, en zij vleide zich wel hem onschadelijk te zullen maken. Zij was
er niet onkundig van, dat de keizer minder dan ooit aan het bezit der Nederlanden
hield. Het Comiteit voor Openbaar Welzijn hoopte een wijl hem te nopen aan dezelven
verzaken, mits hem behulpzaam te zijn bij de verovering van Beieren. Slechts op het
levendig aandringen van Engeland behield Frans II zijn aanspraken op België, doch
op voorwaarde de Fransche vestingen van het Noorden en van Hollandsch-Brabant
daarin te begrijpen (November 1795). De verovering des lands zou dus het
Engelsch-Oostenrijksch verbond versterken, in stede van het te ontbinden.

II
Met tusschenpoos van negentien eeuwen verwezenlijkt zich de opslorping van België
door de Fransche Republiek op dezelfde wijze als zijn inlijving bij het Romeinsche
Keizerrijk. Een en ander waren het werk van den oorlog, doch beide verwekten ook
een grondige en duurzame vervorming van het land en het volk. Het geromaniseerd
en beschaafd België der IIIe eeuw verschilt zoozeer van het door Caesar beschreven
België, als het gemoderniseerd, gecentraliseerd, ééngemaakt België van 1814 verschilt
van de Oostenrijksche Nederlanden en van het land van Luik, met hun bonte
vermenging van halfsouvereine provinciën en de oneindige verscheidenheid van
dezer privileges, instellingen en costumen. Bij den aanvang onzer jaartelling als in
het begin der XIXe

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

79
eeuw, drukte de verovering onuitwischbare sporen op de gesteldheid des lands. Heel
de middeleeuwen door, komen de bisdommen van België overeen met de
omschrijvingen der Romeinsche cités en ten huldigen dage volstaat het een blik op
de landkaart van het koninkrijk te werpen, om er, onder de provinciën, de Fransche
departementen van het jaar IV terug te vinden.
De verdeeling in departementen, noodzakelijk gemaakt door de verplichting het
land op Fransche leest te schoeien, verwezenlijkte tevens en voorgoed de vereeniging
van het land van Luik met België. Door beide in hetzelfde kader te brengen, wischte
zij de grenzen weg welke, eeuwen lang, dezelve gescheiden hadden. De geschiedenis
had verkeerd gehandeld, door hun ondereenwonende bevolkingen verschillende
vorsten te geven. Zij had onder hen botsingen doen ontstaan, alsmede contrasten van
instellingen en denkbeelden, die hun natuurlijke verwantschap en de blijkbare
gemeenschap hunner belangen tegenwerkten. Na de mislukking van de pogingen der
hertogen van Bourgondië om het land van Luik bij hun bezittingen te krijgen, had
de verstandige politiek van keizer Karel V een verstandhouding teweeggebracht,
waaraan de onlusten der XVIe eeuw, vervolgens de Fransche diplomatie een einde
hadden gesteld. Frankrijk had al te zeer behoefte aan een bewegingsbasis in de
Nederlanden, dan dat het niet steeds getracht had, de Luikenaars onder hun invloed
te houden. De buitenlandsche politiek bracht dus ruimschoots het hare bij, om een
staat van zaken te onderhouden, waar het alle belang bij had. Doch de revolutionnaire
crisis die, op het einde der XVIIIe eeuw, Belgen en Luikenaars gelijkelijk geschokt
had, had hen tevens ook dichter bij elkander gebracht. Gedurende de Brabantsche
omwenteling waren onbestemde ontwerpen tot vereeniging geopperd. Deze werden
nader bepaald in den schoot van het Comiteit der vereenigde Belgen en Luikenaars,
vervolgens was Dumouriez op het punt geweest dezelve te verwezenlijken. Dat alles
was mislukt door de kortzichtigheid, die de Luiksche democraten en de Belgische
Vonckisten belet had elkander de hand te reiken. De verovering van 1794 bewerkte
de versmelting. De Republiek gaf de bewoners der Oosten-
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rijksche provinciën evenals die van het bisdom de hoedanigheid van Fransche burgers
en verwekte aldus hun gelijkstelling met elkander. De beide deelen van België werden
aan elkander gelascht en het decreet van 1 October, dat het oude België vernietigde,
legde tevens de grondslagen van het moderne België.
Reeds op 31 Augustus 1795 had een decreet van het Comiteit voor Openbaar
Welzijn het land in departementen ingedeeld, als voorbode zijner inlijving. Het
spreekt van zelf, dat de grondbeginselen die, in 1789-1790, gediend hadden voor de
nieuwe verdeeling van het Fransch grondgebied, ook toegepast werden voor hun
samenstelling. De grenzen der departementen werden getrokken alsof niets op de
landkaart bestond. De leenroerige namen der provinciën verdwenen met de provinciën
zelf, in wier plaats negen departementen kwamen. Bij eenige hunner werden de
grondgebieden toegevoegd, welke, langsheen de Schelde en de Maas, door de
Vereenigde Provinciën afgestaan waren. Het departement van Jemappes, hoofdplaats
Bergen, omvatte het Doornijksche met het grootste deel van he graafschap Henegouw
en de voormalige Luiksche gewesten die in hetzelve ingesloten waren; het departement
der Dijle, hoodplaats Brussel, bevatte het Zuiden van het hertogdom Brabant; het
Noorden daarvan met de heerlijkheid Mechelen, maakten dat der Beide-Nethen uit,
met Antwerpen als hoofdplaats; het departement der Schelde, hoofdplaats Gent, en
dat der Leie, hoofdplaats Brugge, werden gevormd uit het graafschap Vlaanderen
en de strook gronds welke de Vereenigde Provinciën bezuiden de Schelde bezeten
hadden, werd bij het eerste van beide gevoegd; dat der Beneden-Maas, hoofdplaats
Maastricht, en dat der Ourthe, hoofdplaats Luik, werden gevormd uit deelen van het
hertogdom Limburg, van Hollandsch-Limburg en van het prinsdom Luik; het klein
abtsprinsdom Stavelot-Malmédy ging heel en gansch naar het departement der Ourthe
over; het hertogdom Luxemburg met stukken van het Luiksch grondgebied werd het
departement der Bosschen, hoofdplaats Luxemburg; dat van Samber-en-Maas,
hoofdplaats Namen, werd samengesteld uit landgoederen die vroeger tot het prinsdom
Luik, tot het hertogdom Brabant en tot het her-
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togdom Luxemburg behoord hadden. Toen, op 26 October 1795, het hertogdom
Bouillon, dat door Lodewijk XIV den bisschop van Luik ten bate van het huis van
La Tour d'Auvergne ontnomen werd, op zijn beurt niet Frankrijk vereenigd was,
werd zijn grondgebied verdeeld tusschen de departementen der Bosschen, van
Samber-en-Maas en der Ardenne(1).
Belangwekkend is het, vast te stellen, dat de verdeeling in departementen minder
volledig de gesteldheid van België wijzigde, dan zij die van Frankrijk gewijzigd had.
De commissarissen van het Comiteit voor Openbaar Welzijn waren wel verplicht de
centrums der nieuwe inrichting te plaatsen in de steden welke, sedert eeuwen, de
middelpunten waren van de maatschappelijke en economische bedrijvigheid. De
noodwendigheden van het leven verdrongen de politieke berekeningen. Het bij uitstek
steedsch karakter van het land bevrijdde hetzelve van een volledige storing. Moest
men zijn groote steden haar aloude belangrijkheid ontnemen, dan werd de werking
van het bestuur dat men hetzelve oplegde, onmogelijk gemaakt. Ze moesten als
hoofdplaatsen der departementen aangenomen worden; het republikeinsch gebouw,
op de puinhoopen van het Oud Stelsel opgericht, rustte dus op dezelfde zuilen welke
dit laatste ondersteund hadden; alzoo was men in ruime mate verplicht, daarvan de
voornaamste schikkingen te bewaren.
Dat verklaart wellicht het gemak, waarmede de inboorlingen zich aan hun nieuwe
woonstede gewenden. Werkelijk was zij veel geriefelijker dan de oude. Aldra stelden
zij den eenvoud en de regelmaat van haar plan op prijs. Zonder hun gewoonten te
storen, gaf zij hun het onschatbaar voordeel met alle gemak in het land te gaan en te
komen. Het verkeer werd nu zoo gemakkelijk als het vroeger lastig was. Het was uit
met dat zonderling dooreenloopen van grenzen en met die enclaves, waarvan men,
omdat men er van verlost was, beter de hindernissen voelde. Het archaïsme van het
oud stelsel stak al te zeer af tegen het practisch en rationeel karak-

(1) Zie de kaart der departementen, opgemaakt en uitgelegd door M.F. Ganshof, in Atlas de
géographie historique de la Belgique, uitgegeven door L. van der Essen (Brussel, 1919).
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ter van het nieuwe, dan dat het mogelijk was die ouderwetschheid te betreuren. Onder
al de nieuwigheden die de Fransche Republiek in België zou invoeren, verschijnt de
departementale inrichting niet alleen als de eerste, doch ook als de duurzaamste. De
verbeteringen welke er naderhand aan toegebracht werden, zijn weinig belangrijk.
En dan nog werden zij slechts door politieke beschouwingen of noodwendigheden
ingegeven; dat geldt bij voorbeeld voor de vergrooting van het departement der
Beide-Nethen, ten tijde van de inlijving van Holland bij het Fransch Keizerrijk, en
voor de wijzigingen welke de verdragen van 1815 brachten aan de departementen
der Schelde en der Ourthe, welke zij verkleinden, het eerste daar
Zeeuwsch-Vlaanderen aan den prins van Oranje moest teruggegeven worden, het
andere omdat sommige grondgebieden aan Pruisen afgestaan werden.
De grensbepaling der departementen was uitsluitend het werk van de
commissarissen van het Comiteit voor Openbaar Welzijn. Zij hielden geenerlei
rekening met enkele protestatiën, verwekt door een onverstandig particularisme of
door politieke hartstochten. Zoo verwierpen zij den wensch, reeds in Juni 1793 door
de Jacobijnen van Franchimont geuit, om een departement genaamd der Minerale
Waters te vormen met Aken en de landen van Stavelot en Logne, en wél om niet
vereenigd te worden met de Luikenaars, die zij uitmaakten voor Brissotijnen,
Girondijnen en gematigden.
Evenals de departementen gevormd waren door de verbrokkeling der oude
provinciën, evenzoo bestonden hun kantons uit brokstukken van de heerlijkheden,
kasselrijen, baljuwschappen, ambachten of kwartieren derzelve. Er waren 30 kantons
in de Dijle, 41 in de Schelde, 28 in de Bosschen, 32 in Jemappes, 36 in de Leie, 23
in de Beneden-Maas, 21 in de Beide-Nethen, 32 in de Ourthe, 21 in Samber-en-Maas,
welke in arrondissementen gegroepeerd werden. Zoo werden, behoudens lichte
verbeteringen, de ‘aangesloten negen departementen’ samengesteld, welke in 1795
bij de 85 departementen der Republiek toegevoegd werden. De politieke, bestuurlijke
en rechterlijke inrichting van België viel gansch in duigen, beroofd als zij was van
de aloude omschrijvingen waarop zij gebouwd was, en die haar macht en haar
bevoegd-
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heid bepaalden. Frankrijk hoefde slechts zijn eigen inrichting vooruit te schuiven op
het land, dat het voor haar werking had voorbereid.

III
Het is voorzeker niet aan het toeval te wijten, dat zooveel vervormingen in het
inwendig stelsel der Republiek samenvielen met de verschillende stadiën van de
verovering der Belgische provinciën. Haar eerste overrompeling gebeurde met de
schorsing van Lodewijk XVI en de afschaffing van het koningschap; haar verlies na
Neerwinden, met de revolutionnaire regeering; haar bezetting na Fleurus, met den
val van Robespierre en het einde van het Schrikbewind; haar aansluiting, eindelijk,
met de Grondwet van 't jaar II en het Directoire. Dat merkwaardig samenvallen
bewijst het buitengewoon belang, dat het revolutionnair Frankrijk aan het bezit van
België hechtte. Om hetzelve te bemachtigen, heeft het al zijn wilskracht aangewend
en de uiterste middelen van openbaar welzijn in het werk gesteld. Wanneer het
eindelijk het doel van zijn streven bereikt heeft, bedaart zijn roes en neemt het, binnen
zijn vergroote grenzen, de politieke inrichting aan, welke de Revolutie tot haar einde
brengt.
Want, met de Grondwet van het jaar III (22 Augustus 1795), wordt de
democratische aandrang gestuit, die sedert 1789, steeds grooter was geworden. Nu
geldt het niet meer, de natie te ‘herscheppen’, doch wel, dezelve in te richten. Nu
wil men, de rechten van den mensch vestigen op een vast, ja een behoudsgezind
stelsel. De koningsgezinden en, ‘anarchisten’ worden met hetzelfde wantrouwen
bejegend, en eigendom wordt nu als de grondslag der maatschappelijke orde erkend.
Vier weken na België's aansluiting bij Frankrijk, werd het land door middel van
dit nieuw stelsel in de Revolutie ingewijd. Deze begint voor hetzelve op het oogenblik
dat zij in Frankrijk ten einde loopt. Doch hoe ware het mogelijk geweest op hetzelve
onverhoeds de Grondwet van het jaar III toe te passen? Sedert Jemappes was daartoe
niets voorbereid geworden; ontreddering en exploitatie was de eenige uitslag
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geweest van al de crises, welke het land doorstaan had. Van den nieuwen toestand
kende het nog slechts de ondervonden gewelddaden.
Ongetwijfeld, kon er geen spraak meer van wezen, de inwoners, die nu Fransche
burgers geworden waren, aan de gestrengheid der militaire bezetting prijs te geven.
Doch men kon kon ze ook niet plotselings aan de wetten der Republiek onderwerpen,
want dat had hun politieke inrichting en hun maatschappelijke inrichting onderstboven
geworpen, vermits die wetten nieuwigheid op alle gebied brachten en zij het privaat
recht als het openbaar recht even grondig vervormden. Er werd besloten slechts
trapsgewijs te vorderen en maar af te breken naarmate opgebouwd werd. Den 5n
October 1795 verklaarde een besluit der vertegenwoordigers, dat de ‘aangesloten
landen’ bij voortduring zouden bestuurd worden ‘op den huldigen voet’, in afwachting
dat de nieuwe wetten der Republiek daar zouden afgekondigd worden.
Doch werkelijk was de ‘huidige voet’ niets dan verwarring. Sedert Fleurus had
men gehandeld naar gelang de omstandigheden. De vertegenwoordigers hadden er
zich mede vergenoegd, over de oude instellingen, een voorloopig bestuur te plaatsen,
dat, zoo goed het kon, bezijden de militaire bezetting werkte. Geenerlei poging tot
ordening. De oude belastingen bestonden naast de opeischingen; de gerechtshoven
behielden een zweem van bestaan en de oude gemeenteinstellingen bleven in werking.
Noch de godsdienstige broederschappen, noch de ambachtsgilden, noch de
baljuwschappen en de kasselrijen waren afgeschaft geworden. Zij bewezen vooralsnu
nog eenige diensten, en waren een waarborg tegen de regeeringloosheid. Na een
eerste wijl van haastige verbeurdverklaringen, had een reactie zich opgedrongen. De
tienden waren hersteld, en de inkomsten der gemeenten weder te dezer beschikking
gesteld geworden(1).
Het decreet van 1 October legde de verplichting op, die wanorde te vervangen
door de republikeinsche inrichting,

(1) P. Verhaegen: La Belgique sous la domination française, deel II, blz. 14.
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waarvan de departementen de grondslagen zouden wezen. Dat was een vrij moeilijke
taak. Op den steun der natie diende niet gerekend. Alle standen derzelve waren
misnoegd, achterdochtig, verbitterd of bepaald vijandig. De kapitalistische kooplieden,
de industrieele ondernemers, die door de economische wedergeboorte der XVIIIe
eeuw rijk geworden waren en die in den beginne, in België als in Frankrijk, de
Revolutie en den val van het Oud Stelsel toegejuichd hadden, hadden èn fortuin én
begoocheling verloren. Geen hunner verwachtingen had zich verwezenlijkt. De met
zooveel ophef uitgeroepen heropening der Schelde had tot niets gediend, daar de
Engelschen den mond van den stroom blokkeerden. Wel opende de aansluiting van
het land bij Frankrijk de Belgische nijverheid het oneindig afzetgebied der Republiek,
doch zij sloot tegelijker tijd voor haar de Vereenigde Provinciën en Duitschland en
ontnam haar al haar aloude markten. De douanekantoren welke in der haast aan de
grenzen opgericht werden, onderwierpen ze aan een gansch nieuw stelsel, dat haar
niet paste en ze met geweld in Frankrijks economisch samenstel bracht. Overigens
hadden de opeischingen, de maximumprijzen en de noodwendigheden der militaire
bezetting alles vernietigd wat nog van den handel restte. De kapitalen waren
verborgen, geen grondstoffen werden nog aangevoerd. Alleen beurswoeker en
smokkel onderhielden een wisselvalligen, onwettigen en geheimen handel.
De toestand was des te hachelijker, daar niemand vertrouwen stelde in zijn duur.
Oostenrijk had van België niet afgezien. De oorlog werd voortgezet, met afwisseling
van vooren tegenspoed, en niemand wist of de keizerlijke legers niet eens te meer
in het land zouden komen. Ongetwijfeld was de oude vorstentrouw sedert de
Brabantsche omwenteling verdwenen. Behalve eenige leden van den hoogen adel
en enkele oudambtenaars, wenschte niemand den terugkeer van Frans II. In België
bestond niet, als in Frankrijk, een koningsgezinde partij. Had de natie over haar lot
mogen beschikken, dan had zij zich voorzeker voor de republiek verklaard, gelijk
zij in 1790 gedaan had en ook te laat in 1792 had willen doen. Niets was
dienaangaande veranderd. Was, in Frankrijk, het huis
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van Bourbon het hereeniginigscentrum van al de ontevredenen en de hoop der
behoudsgezinden, zoo betuigde België jegens het Habsburgsche huis slechts koelheid,
ja vijandschap. Het onbeduidend aantal geëmigreerden is daarvan het doorslaand
bewijs. De in het jaar III uitgegeven lijst der geëmigreerden van het departement der
Dijle bevat namelijk driehonderd personen, schier allen voorname heeren, bedienden
van het hof of het bestuur; die van het departement der Beide-Nethen behelst er maar
een honderdtal, waaronder zeventien Engelsche geestelijken(1).
Doch zoo de groote meerderheid der Belgen niet weder ‘Oostenrijkers’ wilden
worden, dan wilden zij wellicht nog veel minder Franschen worden. Door de
verovering verarmd, gekrenkt en vernederd, betreurden zij het zelfbestuur, dat zij
vóór dezelve genoten hadden. Om tegen het opgedwongen stelsel te protesteeren,
wendden zij vorstentrouw voor. Bij gebrek aan beters, riepen de ‘kwaadwilligen’:
Leve de keizer! Overigens waren eenige Oostenrijksche handlangers in het land
geslopen; zij verspreidden er onrustbarende geruchten over den krijgstoestand en
deelden er geld uit. De minste tegenslag der republikeinsche legers werd merkelijk
overdreven en verheugde de gemoederen. De ambtenaars voelen zich met een
vijandschap bejegend, welke hun soms een ‘nieuwe Vendée’ of ‘Siciliaansche versper’
doet vreezen. Met verontwaardiging klagen zij de ‘oproerstokende’ schriften aan,
welke door onbekenden op de muren geplakt worden en ‘de harten onzer vrienden
ontstellen’(2).
Doch een opstand is onmogelijk, want de bezetting is te streng. Het verraad van
Pichegru (31 December 1795) en iets later de zegepralen van aartshertog Karel op
den Rijn verwekken slechts afgezonderde en weinig beduidende aanslagen. Op 3
Januari 1796 trekt een Oostenrijksch oudgediende, Charles de Loupoigne gezegd
Jacquemin, aan het hoofd eener bende van 40 tot 50 man Genappe binnen en, onder
't geroep van: Leve de keizer! velt hij er den vrijheidsboom neer en

(1) Zie hooger, blz. 70, n. 1
(2) Deze bijzonderheden ontleen ik aan een brief van Bouteville van 6 Januari 1796, voorkomende
in boek nr 1 zijner Correspondance (nr 50), in het Algemeen Rijksarchief te Brussel.
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vertrapt er de driekleurige kokarde; vervolgens trekt hij zich terug, 104 paarden en
den broeder van een der bestuurders van het departement medenemend. In het najaar
wordt wanorde geseind te Affligem en in verschillende gemeenten der omstreken
van Brussel. Zoo de gemoederen niet openlijk parpartij voor de oproerlingen durven
trekken, toch zijn zij hun klaarblijkelijk genegen. De jury spreekt stelselmatig die
onder hen vrij, welke de Fransche overheden wel verplicht zijn voor de rechtbanken
te dagen(1).
Het openbaar bewustzijn is zòò slecht, dat niettegenstaande de algemeene
onveiligheid en het stijgend aantal roovers en ‘branders’, het Directoire in Mei 1796
weigert nationale wachten in het land in te richten. Men durft de inwoners zelfs geen
nachtronden laten doen. Daarentegen richt de regeering terstond de gendarmerie in.
Op 17 November 1795 wordt generaal Wirion aan het hoofd derzelve geplaatst. In
den zomer 1796 bevat zij reeds 200 brigades van 5 man en haar optreden is des te
doelmatiger, daar zij schier uitsluitend uit Franschen bestaat en de bevolking
ontwapend is(2).
De door ambtenaars en soldaten betuigde verachting voor de geestelijkheid en den
katholieken godsdienst verbittert de gemoederen meer nog dan al het overige. Vergeefs
beveelt het Directoire aan, ‘de vooroordeelen der Belgen’ te ontzien, het vermag niet
bij zijn ondergeschikten en minder nog onder de troepen de uitingen van een
anti-clericalisme te beletten, dat het zelf bij elke gelegenheid belijdt en bevestigt. De
meeste Fransche agenten heeten het een ondraaglijke ergernis, ‘monniken met hun
kleedij in de straten te zien ronddweilen’ en de schaamteloosheid van de priesters te
moeten dulden ‘die met belletjes, zonnescherm en acht toortsen bij lichten dag het
Avondmaal dragen’. Het hoofdbestuur der Schelde schrijft den minister van
Binnenlandsche Zaken dat ‘de gehechtheid aan alles wat de heerschappij der priesters
uitmaakt, het stompzinnigste en hardnekkigste fanatisme bereikt heeft’(3).

(1) Correspondance van Bouteville, ibid., nrs 50,65.
(2) Arrêtés, deel I, blz. 348, II, blz. 159, 163, 167, V, blz. 77.
(3) L. de Lanzac de Laborie: La domination française en Belgique, deel I, blz. 75 (Parijs, 1895).
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En die spijt vergroot nog bij de vaststelling, dat niemand den decade-dag viert, dat
de republikeinsche kalender niet gebruikt wordt en dat de nationale feesten slechts
bijgewoond worden door de soldaten en de schoolkinderen, die er moeten komen.
Zelfde onverschilligheid voor de patriottische en republikeinsche vertooningen die
in de schouwburgen gehouden worden. Wordt daarentegen een anti-jacobijnsch stuk
opgevoerd, dan stroomen de toeschouwers toe(1). De drukpers, of liever wat nog van
dezelve overblijft, verbergt haar vijandschap voor het stelsel niet(2). Te Luik wordt
het door Le Troubadour van Delloye deerlijk gehavend. Le Republicain du Nord, in
December 1795, door Lambrechts, commissaris van het directoire des departements,
te Brussel, opgericht, door Norbert Cornelissen opgesteld en waarvan tweemaal per
decade Vlaamsche uittreksels voor den buiten verschijnen, kan zich slechts dank zij
officieele toelagen rechthouden. De gedwongen leening, minder dan twee maanden
na de aansluiting van het land uitgeschreven, schijnt des te ondraaglijker, daar zij
van de inwoners in hun hoedanigheid van Fransche burgers gevergd wordt.
Is de oppositie diep en algemeen, dan toch is zij niet zeer gevaarlijk, omdat zij
geen leiding heeft. Doch het is schier onmogelijk het lijdelijk verzet en de opzettelijke
onverschilligheid te overwinnen, die de werking der openbare machten verijdelt,
terwijl zij, zonder rumoer, steeds buiten haar bereik blijft. De regeering mag, om ze
te helpen in een taak, welke haar gebrek aan menschen- en zakenkennis in dit
misnoegd land nog lastige maakt, slechts rekenen op een zeer gering aantal tot haar
grondbeginselen toegetreden medewerkers: voormalige Josephisten, als Lambrechts,
weggeloopen priesters, als Rouppe, overtuigde democraten, als de Bassenge's. En
dan nog zijn deze blootgesteld aan den openlijken haat der Jacobijnen die meer en
meer in ongunst bij het Directoire

(1) Descamps: loc. cit., blz. 239.
(2) Zie P. Verhaegen: Essai sur la liberté de la presse en Belgique durant la domination française.
Annales de la Société Archéologique de Bruxelles, deel VI [1892], blz. 194, 324, deel VII
[1893], blz. 52, 145.
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komen en die volgens de woordenkramerij van dien tijd ‘anarchisten’ genaamd
worden. Zij zijn weinig talrijk, doch zeer bedrijvig en woelig en, in de
nijverheidsstreken van het land van Luik waar de gemoederen door de economische
crisis verbitterd zijn, schijnt het wel, dat verscheidene hunner het communisme van
Babeuf aanhangen.
Reeds vòòr het Directoire in werking trad, had de Conventie, twee dagen vóór zij
uiteenging, twee harer leden: Portiez de l'Oise en Pérès de la Haute-Garonne gelast,
het ‘zelfzuchtig en over elke regeering misnoegd volk’, dat zij pas ingelijfd had, tot
de moderne en republikeinsche denkbeelden te bekeeren (24 October 1795). Zij
behoorden tot de partij welke de reactie van Thermidor aan het bewind gebracht had.
Met zooveel anderen, beschouwden zij de Revolutie als geëindigd en meenden dat
thans de inrichting van den Staat de hoofdzaak werd, zelfs al hield de Staat op,
republikeinsch te wezen. Pérès, na prefect van Samber-en-Maas geweest te zijn, zou
later baron des Keizerrijks worden en Portiez deken van de rechtsgeleerde faculteit
van Parijs. Hun opdracht was, België tot de regeering te doen toetreden en zich te
hoeden voor de ‘anarchisten’. Zij beijverden zich vooral dit laatste gebod op te volgen
en liepen daardoor het verwijt op, dat zij veel meer de ‘trawanten van Robespiere
dan die van Stoffel en van Charette’ geducht hadden(1).
Zij bleven overigens slechts enkele weken in bediening als Commissarissen der
Republiek bij den Regeeringsraad te Brussel. Reeds op 22 November 1795 verving
het Directoire hen door een eigen candidaat: citoyen Bouteville(2).
Hij had zijn proefstuk afgelegd als nationaal agent bij het arrondissementsbestuur
te Luik. Hij was werkzaam, ijverig, vol republikeinsch idealisme, een vijand van
‘tirannen’ zoowel als van ‘fanatisme’. Voor hem zijn de ‘sectarissen van den
katholieken godsdienst’ slechts ‘domkoppen’ en ‘zwakke geesten’, en de voorstanders
van het Oud Stelsel

(1) Zie een brief van Bouteville in Bulletin de la Commission royale d'Histoire, 4e reeks, deel
IV [1877], blz. 62.
(2) Cf. P. Verhaegen: La Belgique sous la domination française, deel II, blz. 35 en volg.
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slechts ‘kudden slaven’(1). Doch zoo hij nog spreekt als Publicola Chaussard, handelt
hij heel anders. Zijn verachting voor het ‘bijgeloof’ belet hem niet te vergen, dat men
dezes uitwendige uitingen eerbiedige(2). Hij verstaat, geenszins de rechten van den
mensch op te dringen, doch ze te doen liefhebben. De Belgen zijn nieuwe broeders,
die welwillend moeten bejegend worden.
Aan de bezorgdheid van het Directoire beveelt hij ‘den voormaligen Luikenaar,
een afgodischen minnaar, en den voormaligen Belg, een zoo wijzen als verstandigen
vriend der vrijheid’. Hij ontveinst het zich overigens niet, ‘dat een groot deel der
inwoners, steeds door fanatisme verblind, de republikeinsche regeering verfoeit’(3).
De hem opgedragen taak was zeer zwaar. De departementale besturen, de
rechtbanken, de gemeentebesturen moesten van personeel voorzien worden.
Overeenkomstig de grondwet van het jaar III, moest dat personeel bij verkiezing
aangewezen worden. Doch het was al te zeker, dat de kiezers slechts tegenstanders
zouden aangesteld hebben; daarom was het Directoire zoo voorzichtig geweest,
Bouteville de zorg op te dragen, onder zijn goedkeuring, de mannen aan te wijzen
die de Belgen in de werking der nieuwe instellinigen zouden inwijden.
Wat al hinderpalen dienden overwonnen om die taak te midden eener
achterdochtige en vijandige bevolking te volbrengen! In wien mocht men hier
vertrouwen stellen? Hoe zou men, in den dienst der Republiek, lieden kunnen doen
treden die, of door gewetensbezwaar, of uit vrees zich te compromitteeren, elk ambt
weigerden? In het Vlaamsche land, werden de moeilijkheden nog verergerd door de
taal. Het was zelfs niet mogelijk de weerspanningen te overhalen door persoonlijk
belang. Want de gemeenteambten waren kosteloos,

(1) Zie Bulletin de la Commission royal d'Histoire, loc. cit., blz. 71.
(2) Men moet er zich voor wachten, zegt hij, ‘den met dweepziek gas gevulden ballon door te
steken en daarvan onbedachtzaam de ontploffing te verwekken’. Ibid.
(3) Zie zijn verslag aan de regeering getiteld: Compte de la mission du citoyen Bouteville,
commissaire du gouvernement dans les neuf départements réunis (Brussel, jaar V).
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en de jaarwedden van de rechters en de departementale bestuurders, al te karig om
iemand te kunnen verzoeken, werden bovendien met een jammerlijke
onregelmatigheid betaald. De arme Bouteville kon niet vooruit. Behoudens in het
departement der Ourthe, zonden de aangewezenen hun ontslag, dadelijk na hun
aanstelling. Lieden die een ambt aanvaard hadden, weigerden het 's anderen daags.
De gemeentebesturen zonden de haar gevraagde candidatenlijsten niet in. Onder
degenen die zich van zelf aanboden, slopen ‘anarchisten, de doodvijan den der
vrijheid’. Hij diende deze af te wijzen met de zekerheid hun wrok op te loopen en
door hen aangeklaagd te worden als begunstiger der ‘ci-devants’ en opstoker van
een nieuwe Vendée. Bij dat alles kwamen nog de door den minister van politie uit
Parijs gezonden leidraden, de ter plaatse door de militaire overheden verwekte
conflicten of de vermaningen van het Directoire omtrent de kantoor- en de reiskosten
van den ongelukkigen commissaris. Het bestuur ging zelfs zoo ver, hem de
beschikking te ontnemen van het hotel van Arenberg, waar hij eerst gehuisvest was
en hem een tamelijk vernederde overlegging van rekeningen te vragen. Te midden
van al die wederwaardigheden bleef hij nochtans ijverig zijn best doen, en was nacht
en dag bezig met briefwisseling of onderhandelingen, terwijl hij daarbij de wreede
wonden van den ‘stalen tand der eerrooverij’ moest verduren.
In spijt van alle hinderpalen, had hij rond het einde van het jaar zijn taak voleindigd.
De nieuwe inrichting is voltrokken en alles wat nog van die van het Oud Stelsel
overbleef, is verdwenen. In de hoofdplaats van elk departement zetelt het
‘departementaal bestuur’, samengesteld uit vijf leden, waaraan een ‘commissaris der
regeering’ toegevoegd is. De gemeentebesturen werken. Er is een in al de gemeenten
van meer dan 5000 inwoners. De andere zijn gegroepeerd in
‘kantons-gemeentebesturen’, waarbij elk dier gemeenten een ‘gemeenteagent’
afvaardigt. Een ‘nationale commissaris’ vertegenwoordigt de regeering bij elk bestuur
van stad of van kanton. In elk kanton wordt recht gesproken door een vrederechter.
Bovendien, heeft elk departement een crimineele rechtbank en drie tot zes
boetstraffelijke rechtbanken.
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In heel die nieuwe inrichting, dienen de in Frankrijk gestemde wetten toegepast, daar
deze nu de wetten van België geworden zijn. Zij zijn talloos en betreffen al de deelen
der maatschappelijke orde. Daarom dienen ze slechts ‘met een wijze traagheid’
afgekondigd. Doch de gewichtigste hoeven onmiddellijk ingevoerd. Voor andere,
die de ‘vooroordeelen’ van het volk al te zeer zouden aanbotsen, zal gewacht worden
tot het voor dezelve onafhankelijk is. Hierbij geeft het Directoire blijk van een
opportunisme, dat nog meer rekening houdt met de belangen van Frankrijk dan met
die der aangesloten departementen. Hoe kostbaarder deze zijn, des te meer hoeven
zij ontzien. ‘Zoo wij de rijke mijn niet weten te behouden, welke het voormalig
België voor ons opent, schrijft Bouteville, dan en slechts dan zouden wij wezenlijk
mogen vreezen voor het welslagen van de bevestiging der Republiek’ en verder
verklaart hij, ‘dat het voormalig België de wezenlijke hulpbron is voor de herstelling
onzer financiën’(1).
De afkondiging begon in October 1795. Het spreekt van zelf, dat de voorrang
toekwam aan de wetten die, reeds bij den aanvang der Revolutie, het Oud Stelsel
neergeveld hadden. België kreeg zijn nacht van 4 Augustus bij wijs van besluiten.
De ‘heilzaamste’ der Fransche wetten, wil zeggen die welke de leenroerigheid, de
tienden, het benaderingsrecht, de ondererfstelling, de ambachten en gilden afschaften,
werden snel achtereenvolgens afgekondigd. Geenerlei poging werd beproefd om ze
de plaatselijke eigenschappen des lands aan te passen. Zoo werden tal van leenroerige
rechten afgeschaft waarvan in België nooit spraak was geweest, terwijl andere, die
er wèl bestonden, in de lijst niet vermeld waren. Klaarblijkelijk is het alleen om het
grondbeginsel te doen. Het oud leenroerig gebouw wordt waarlijk opgeblazen. De
vernieling van den adel, van de ambachtsgilden, van de belemmeringen welke het
gewoonterecht het roerend maken des bodems oplegt, is zoo brutaal als zij
onontbeerlijk is tot de vestiging der nieuwe orde. Hier geldt het de ‘grond-

(1) Boek nr 1 van zijn Correspondance, in het algemeen rijksarchief, nr 56.
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slagen van de Fransche staatsregeling’. Geenerlei ontzag, geenerlei overgangsstelsel
wordt toegelaten ten gunste van instellingen die onverwijld dienen gesloopt.
De herbouw begint, zoodra zij verdwenen zijn, wil zeggen zoodra alle gerechtelijke,
maatschappelijke, professioneele groepeeringen, die de personen tegen de
ondernemingen van den Staat beschermden, vernietigd zijn en zoodra het eigendom,
van de sporen van het gewoonterecht vrijgemaakt, nog slechts een handelswaar is.
Den 15n December 1795 verschijnt het Wetboek der overtredingen en der straffen
dat, door een eenvormige wetgeving, de bonte verscheidenheid der costumen en
rechtspraken vervangt. Het financieel stelsel dat, den 8n October van hetzelfde jaar
door de afschaffing van alle binnenlandsche douanen ingehuldigd werd, wordt den
20n December aangevuld door de toepassing van het Fransch toltarief in het land.
Den 30n December wordt het nieuw belastingstelsel ingevoerd door de wetten op
zegel en registratie; den 16n Juni 1796 worden de onregelmatigheden en ongelijkheden
van het verleden vervangen door de grondbelasting, ‘een wijze, regelmatige belasting,
voor alle goederen gemeen, gelijk voor al de burgers, in verhouding tot hun inkomen,
zonder eenig privilege’. Den 25n Augustus 1796 verschijnt de wet betreffende het
patent in zake handel en nijverheid. Ten slotte worden, op 14 November 1796, de
oude rechtstreeksche belastingen, beden, toelagen, enz. afgeschaft en vervangen door
de belastingen der Republiek ‘om de aangesloten departementen de gansche Fransche
Staatsregeling te laten genieten’.
Terzelfder tijd wordt de toestand der goederen en der personen overeenkomstig
de republikeinsche grondbeginselen omgewerkt. Op 15 Februari en op 22 Mei 1796,
worden de organische wetten van het pandrechtelijk stelsel en het notariaat
afgekondigd. Den 17n Juni wordt de burgerlijke stand ingesteld, en met hem, de
echtscheiding met onderlinge toestemming. Evenals de bodem aan de leenroerigheid
onttrokken is, wordt de mensch dus aan de Kerk onttrokken. De Staat ontneemt den
godsdienst het toezicht dat hij tot dan toe op het menschelijk leven oefende door het
toedoen van
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de sacramenten, die aan geboorte, huwelijk en overlijden verbonden waren. De
maatschappij legt haar katholiek karakter af en de Staat geeft daarin dezelfde plaats
aan geloovigen, ketters en afgescheidenen. Tot hiertoe was de geschiedenis van elke
familie in de sacristij te vinden; nu gaat zij naar het gemeentearchief over. Voortaan
erkent de Staat den priester niet meer. Hij breekt met het Oud Stelsel en treedt uit de
Kerk. Ongetwijfeld vernietigt hij dezelve niet; hij bepaalt er zich bij, ze te besluiten
in de sfeer der godsdienstige belangen en verbiedt haar, in zijn domein te grijpen.
Logischer wijs, ontneemt hij haar het onderwijs en de weldadigheid, welke zij tot
hiertoe onverdeeld bezeten had. Den 7n October 1796 voert hij in België de wet op
de burgerlijke godshuizen in, en wordt Bouteville belast, lagere scholen en centrale
scholen in te richten.
Doch het is nog onontbeerlijk, de geestelijkheid aan het toezicht der politie te
onderwerpen. Bij de nieuwe Franschen kan men voor dezelve geen toestand behouden,
welken zij bij de oude verloren heeft. Het is een kiesche zaak, want zij wordt door
het volk geëerbiedigd en bemind, en is zoo invloedrijk als het volk godsdienstig is.
Daar de wet van 21n Februari 1795 op de vrijheid der eerediensten feitelijk de
civiel-rechterlijke regeling der geestelijkheid afgeschaft had, werd deze in België
niet ingevoerd. Men bepaalde er zich voorloopig bij (6 December 1796), daar de
bepaling van de wet van 7 vendémiaire jaar IV, op te leggen, waarbij verboden was
in het openbaar te verschijnen, ‘met kleederen, sieraden of kostumen, dienende voor
godsdienstige plechtigheden of voor een priester’. Overigens, werd op haar toepassing
niet nauw gelet. In de eerste tijden van het Directoire, werden de wereldlijke priesters
met een betrekkelijke gematigdheid behandeld. Maar voor de ordesgeestelijken ging
het er gansch anders aan toe. De Grondwet van het jaar III, erkende ‘noch
kloostergelofte, noch geenerlei verbintenis in strijd met de natuurlijke rechten van
den mensch’, en veroordeelde ze dus tot verdwijnen. Bovendien, drongen al de
‘vrienden van de Vrijheid’ er op aan, dat die trawanten van ‘fanatisme’ en van
bijgeloof tot rede gebracht werden. Had Josef II immers de onnutte kloosters niet
reeds aangedurfd? De Repu-
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bliek kon voorzeker niet weigeren het door een ‘despoot’ begonnen werk te voltooien.
Op 1 September 1796 werden al de kloosters van de negen aangesloten departementen
afgeschaft, overeenkomstig de grondwet en de eenvormigheid der grondbeginselen.
Als overgangsmaatregel werden de gemeenschappen geduld, ‘welke onderwijs gaven
of zieken verzorgden’. Al de andere moesten uiteengaan en haar leden werd verboden,
nog het kleed te dragen. Hun onderhoud zou verzekerd wezen door bons ‘die slechts
mogen gebruikt worden voor den aankoop van in het voormalig België gelegen
nationale goederen’. Het aantal der door de wet getroffen kloosterlingen mag op rond
de tien duizend geschat worden(1). Reeds op 5 Januari 1797 waren zij verplicht zich
bij de gemeentebesturen aan te melden en daar hun naam, leeftijd, toekomend beroep,
verblijfplaats en middelen van bestaan te doen kennen’, op straffe als landloopers
beschouwd en behandeld te worden’(2).
Door de kloosterlingen te seculariseeren, seculariseerde de Republiek tevens hun
goederen. Het ontzaglijk onroerend kapitaal, dat de godsvrucht der geloovigen, door
de eeuwen heen, tot het onderhoud der monniken vastgesteld had, ging van het
eigendom der Kerk over naar dat van den Staat, wiens krediet het bevestigde en
waarborgde. Al de koopers van ‘zwarte goederen’ zullen voortaan zijn sterkste
steunpilaren wezen en een onverbreekbare solidariteit zal hun belangen met zijn
behoud verbinden.
Gedurende de weinige maanden welke verliepen van het einde van 1795 tot het
begin van 1797 ging België dus van het Oud Stelsel naar de Revolutie over. In één
jaar, ontving het lijdelijk van het Directoire de inrichting, welke Frankrijk

(1) In Compte de sa mission, blz. 24, raamt Bouteville op 13 tot 14,000 het aantal aan
oudkloosterlingen uit te reiken bons, doch hij overdrijft, wellicht om de moeilijkheid van
zijn toestand te doen uitschijnen. In 1796 beliep de bevolking der Brusselsche kloosters op
571 personen, waaronder 275 mannen in elf gemeenschappen en 296 vrouwen in twaalf
gemeenschappen ingedeeld. C. Pergameni: La population des communautés religieuses de
Bruxelles en 1796. Bullet'n de la Commission royale d'Histoire, deel LXXVII [1908], blz.
204 en volg. P. Verhaegen: op cit., deel II, blz. 508, schat het aantal kloosterlingen op ongeveer
10.000.
(2) Arrêtés, deel VI, blz. 378.
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zich had gegeven in zeven jaar tijds, te midden van de tragische wisselvalligheden
van den burgeroorlog en van den buitenlandschen oorlog. Heel het nationaal verleden
was weggevaagd: omschrijvingen, costumen, overheden, politieke, gerechtelijke,
bestuurlijke, geestelijke instellingen, en het maatschappelijk als het godsdienstig
leven was in zijn grondslagen getroffen. Niemand erkende zich nog in zijn eigen
land. Nooit werden een zoo volledige omverwerping en een zoo totale omwerking
in zoo 'n korten tijd verwezenlijkt.
Toch was de vervorming minder treffend door de nieuwheid harer grondbeginselen,
dan door de gestrengheid, de volkomenheid en snelheid harer uitvoering. Wat nu
zegepraalde, was dat ‘Josephisme’, tegen hetwelk België, zes jaar vroeger opgestaan
was. In den Staat als in de Kerk, voltooide het werk der Revolutie dat van den Keizer.
Zij nam, om zoo te zeggen, dezelfde ontwerpen over, doch gaf hun een ruime
uitbreiding. Vóór haar, had Josef aan al de hervormingen gedacht, welke zij invoerde.
Hij had immers de provinciën willen vervangen door kreitsen, de werking der
instellingen willen hersmelten en regelen, de geestelijkheid willen onderwerpen aan
het toezicht der regeering, verdraagzaamheid in zake godsdienst willen invoeren,
zelfs het huwelijk tot een burgerlijke overeenkomst willen veranderen(1). De rechten
van den mensch zegepraalden daar, waar het verlicht despotisme schipbreuk geleden
had.
Doch wat Josef beproefd had, had hij gedaan als wettige vorst der Belgen en
krachtens zijn grondwettelijke prerogatieven. Hij had zijn onderdanen niet willen
‘veroostenrijkschen’ en, hoe onbehendig hij ook was, toch had hij zich steeds jegens
hen gedragen als hun ‘natuurlijke vorst’, en hij had over de beteekenis hunner rechten
geredetwist, zonder het bestaan derzelven te loochenen en steeds getracht hen te
nopen, langs wettelijke wegen, zijn hervormingen aan te nemen. Doch nu had België
slechts de wet te ondergaan en zich een vreemde staatsregeling te laten aanpassen.
Nu de Belgen Franschen verklaard waren, zouden zij noodzakelijkerwijs onder het
stelsel leven, dat Frangrijk voor zich zelf

(1) Zie Geschiedenis van België, deel V, blz. 381 en volg.
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en niet voor hen gemaakt had. Elk middel tot verzet was hun ontnomen door het feit,
dat hun nationaliteit niet meer bestond. Terwijl de Republiek hun hervorming
bewerkte, moest zij hen ook onvermijdelijk verfranschen.
Het waren, inderdaad, Franschen uit Frankrijk, die tot opdracht kregen de nieuwe
instellingen in werking te brengen. Al de belangrijkste posten werden hun toegewezen.
Naast een handvol tot het stelsel toegetreden Belgen, die zij moeten nagaan en
voorlichten, vervullen zij de bedieningen van nationale commissarissen, bestuurders
der departementen, rechters, ontvangers der belastingen, ambtenaars der douanen en
van den burgerlijken stand. Zij bezetten de bureelen der besturen, ja, die der
gemeenten. Overal voeren zij, met de nieuwe bestuursgebruiken, ook hun taal in. In
de Vlaamsche gewesten, wordt de landstaal door haar verdrongen. ‘De bedienden
der landelijke gemeenten, schrijft de minister van Binnenlandsche zaken in 1796,
die geen Fransch kennen, zijn onbekwaam tot hun ambt en moeten door andere
vervangen worden’(1). En onder de vreemdelingen, bij welke de regeering haar
personeel aanwerft, zijn veel verdachte elementen. ‘De Republiek, zegt Bouteville,
heeft lang en al te lang al het onzuiverste dat zij had, in het voormalig België
uitgebraakt’(2). En hier bedoelt hij vooral de militaire bedienden van alle slag, tot wie
men zich wel moest wenden, en die, in zake stijl en spelling, soms zeer zonderlinge
specimens in de archieven achterlieten.
Overigens dient erkend, dat het republikeinsche bestuur, in zijn geheel, werkzaam,
ijverig en verstandig is. Men staat verstomd vóór den reuzenarbeid die het verrichtte
in een land waar alles te doen was. Bovendien is het hoogmoedig, bekrompen, noch
brutaal. Tal zijner bedienden hebben zich in België gevestigd, zijn er getrouwd,
hebben er huisgezinnen gesticht door wier toedoen hun zeden en hun denkbeelden
bij de natie ingang vinden. Toch is het volk gegriefd of verontwaardigd over de
spottende minachting, waarmede zij zijn gebruiken en vooral zijn geloof bejegenen.
Zij verwekken

(1) Lanzac de Laborie: op. cit., deel I, blz. 331.
(2) Bulletin de la Commission royale d'Histoire, 4e reeks, deel IV [1877], blz. 58.
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ergernis door oogenschijnlijk 's Zondags geen mis te hooren. En de weggejaagde
monniken, die naar huis teruggekeerd zijn, onderhouden tegen hen een heimelijke
vijandschap. Kortom, zoo de natie gelaten is, toch is zij ontevreden. Het
overheerschend bewustzijn is dat van lieden, die vreemdelingen in hun eigen land
geworden zijn, die als onbekwamen bejegend woorden en des te meer verbitterd zijn,
daar zij vroeger een ruimeren trap zelfbestuur genoten.
En toch werd het moderne België samengesteld in dit jaar 1796, te midden van
verbaasdheid en van lijdelijk verzet. Wat vernield werd, zou nooit meer herbouwd
worden en schier alles wat gesticht werd, bestaat nog ten huidigen dage. Het verleden
waartegen, sedert de regeering van Maria-Theresia, de geest der nieuwe tijden opstond,
is voor immer verdwenen. Aan Frankrijk gebonden, heeft België het merk behouden,
dat het van hetzelve kreeg. Onder dezes drukking, barstte het omhulsel open waarin
de traditie de menschen hield. De instellingen, ja de maatschappij zelf zijn
eenvoudiger, geregelder, redelijker geworden. Het begrip van het burgerschap uitte
zich terzelfder tijd als het nieuws begrip van den eigendom. Voldoening werd gegeven
aan behoeften, die de economische als de zedelijke evolutie noodzakelijk maakten.
De menschelijke bedrijvigheid, ontbolsterd uit het archaïsme, dat de eerbiediging
van verkregen rechten op haar deed wegen, heeft een snelleren loop en een leniger
houding aangenomen. Het hedendaagsch Frankrijk, zegde Dumouriez in 1793,
verschilt meer van dat van 1788 dan van den Staat van Gallië ten tijde van Julius
Caesar(1). Dezelfde tegenstelling bestaat tusschen het België van 1794 en dat van
1796. In minder dan twee jaar, vervormde de Fransche Revolutie hetzelve, door het
die hervormingen op te leggen, welke ontsproten uit den geest en uit de verzuchtingen
der XVIIIe eeuw en welke in de verklaring van de rechten van den mensch hun
volkomenste uitdrukking vonden.

IV
Den 20n Januari 1797 (1 pluviose jaar V) kwam een besluit van het Directoire, dat
vaststelde dat de negen aange-

(1) Mémoires, deel II, blz. 118 (Londen, 1794).
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sloten departementen ingericht zijn en dat ‘de met de republikeinsche wetten
vertrouwde besturen elken dag een verbetering in haar uitvoering brengen’, een einde
aan Bouteville's zending stellen. De dag was dus aangebroken dat de Belgen,
genoegzaam in hun nieuwe vaderland vermengd, aan de souvereiniteit van het Fransch
volk zouden kunnen deelnemen. Reeds sedert 6 December 1796, werden al de wetten
der Republiek op hen toegepast, dadelijk na haar afkondiging in Frankrijk. Om het
gemeenrecht in de plaats van het uitzonderingsstelsel te stellen, hoefde nog alleen
het kiesrecht tot het land uitgebreid, overeenkomstig de grondwet van het jaar III.
Voorzichtigheidshalve, had de Conventie op 25 October 1795 (3 brumaire jaar
IV) al de verkiezingen in het voormalig België uitgesteld. De uitslag kon niet
twijfelachtig wezen. Voorloopig dus, waren Pérès en Portiez, vervolgens Bouteville
gelast geweest, aan de keus der regeering al de bestuurders en al de magistraten aan
te wijzen, welke volgens recht door de kiezers hadden moeten aangesteld worden.
Evenzoo zetelde nog geen enkel Belgisch afgevaardigde in den Raad der Vijfhonderd
noch in dien der Oudsten.
Men weet, dat de grondwet van het jaar III een dubbel getrapt kiesstelsel ingevoerd
had, waarin het algemeen stemrecht getemperd werd door voorwaarden van cijns en
van bekwaamheid. Waren kiezers alle Franschen die een en twintig jaar oud waren,
een rechtstreeksche belasting betaalden en op het burgerboek ingeschreven stonden
als kunnende lezen en schrijven. Die ‘werkdadige burgers’, in ‘kantonnale
grondvergaderingen’ vereenigd, verkozen de vrederechters en de
gemeente-ambtenaars. Bovendien wezen zij, in de verhouding van één voor elke
tweehonderd stemmers, ‘kiezers’ aan die vijf en twintig jaar oud en eigenaars waren.
De door dezen samengestelde ‘kiesvergaderingen’ benoemden de ambtenaars en de
rechters der departementen, sommige hooge magistraten, alsmede de leden van het
Wetgevend Lichaam (Raad der Vijfhonderd en Raad der Oudsten).
Die inrichting is, zooals men ziet, ingegeven door den antidemocratischen geest
der reactie van Thermidor. Zij doet het staatkundig recht van het vermogen afhangen.
Doch, zoo zij
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censitair is, dan blijft zij niettemin in overeenstemming met de republikeinsche
grondbeginselen, zooals de uit de Revolutie ontsproten nieuwe bourgeoisie die
verstaat. Daar het verkrijgen van vermogen in eens ieders bereik valt, is het geen
privilege, en de rechten van den mensch worden geenszins geschonden, - zij worden
veeleer met een heilzamen waarborg omringd, - door hetzelve in den Staat de macht
te geven, welk het Oud stelsel aan de geboorte hechtte. ‘Een door de eigenaars
geregeerd land, zegde Boissy d'Anglas, behoort tot de maatschappelijke orde; een
door de niet-eigenaars bestuurd land behoort tot den natuurstaat’(1).
Met dat stelsel deden de Belgen op 21 Maart 1797 (1 germinal jaar V) hun
kiezersleerlingschap.
Voor de eerste maal verscheen de deelneming aan het openbaar leven hun als een
recht en de politieke vergaderingen als tolken der openbare meening. Inderdaad, in
dit land met zulke ontwikkelde plaatselijke zelfregeeringen, bestond sedert de XVIIe
eeuw niets meer, dat den naam van verkiezing verdiende. De provinciale Staten of
de Raden der steden werden aangeworven onder een bepaald aantal families, colleges
of gemeenschappen. Zij berustten werkelijk op het privilege en, zoo zij er op mochten
bogen, souvereine lichamen te wezen, dan toch konden zij niet als de
vertegenwoondiging des volks beschouwd worden. Bovendien, waren zij alleen
toegankelijk voor de geestelijkheid, den adel en de burgerij van eenige steden; de
landelijke bevolking die het overgroote deel der natie uitmaakte, was daarvan totaal
uitgesloten. Reeds op het einde der XVIIIe eeuw waren heftiger en heftiger klachten
opgerezen tegen een ouderwetschen toestand, gansch in strijd met de heerschende
denkbeelden en meer nog met de behoeften eener in omwerking zijnde maatschappij.
Een hervorming drong zich op. Het was onmogelijk, die opkomelingen, die in handel
en nijverheid rijk geworden waren en die er naar stonden een met hun belangrijkheid
geëvenredigde rol te spelen, langer buiten het politiek leven te houden. In hun midden
was de democratische partij ontstaan, die Vonck tot tolk had en

(1) A. Aulard: Hist. politique de la Révolution française, blz 550 (Parijs, 1901).
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die, samen met de toelating van het volk tot de stembus, de aanstelling eener nationale
vergadering vroeg(1). Bij den aanvang der Brabantsche Omwenteling nedergeveld,
had zij, dank zij Dumouriez, een wijl gehoopt haar programma te kunnen
verwezenlijken. Doch wij zagen, dat haar pogingen mislukten door de oppositie der
‘statisten’ en de kuiperijen van de commissarissen der Conventie. Te midden van de
opgezweepte hartstochten, konden geen regelmatige verkiezingen ingericht worden,
en België was niet bekwaam geweest, een nationale vertegenwoordiging in 't leven
te roepen.
De beoefening van het stemrecht, waartoe het op 21 Maart 1797 voor de eerste
maal genoodigd werd, werd dus, evenals zoovele politieke nieuwigheden, door
Frankrijk bewerkstelligd. Wat de Belgen van hun landgenooten niet hadden willen
aanvaarden, werd hun door den vreemdeling opgedrongen. Zij hadden het programma
van Josef II evenals dat van Vonck verworpen. De Republiek onderwierp hen aan
beide, toen zij hun haar wetten gaf. In naam van de rechten van den mensch, had zij
al die ‘tusschenliggende lichamen’, al die bevoorrechte groepeeringen afgeschaft,
welke zich, namens hun vermeende souvereiniteit, zoo ijverzuchtig de beoefening
der politieke macht hadden voorbehouden. Zij erkende nog slechts burgers: evenals
het burgerlijk leven, maakte zij het openbaar leven eenvormig. In haar schoot leefden
nog slechts personen die, zoo niet feitelijk, dan toch in theorie elkander gelijk waren,
vermits het onderscheid dat zij onder hen maakte, niet meer op geboorte, doch op
eigendom berustte, terwijl zij zich vleide dit laatste in eens ieders bereik te stellen,
door het te ontdoen van de beperkin en, waaraan het gewoonterecht en het leenroerig
recht het onderworpen hadden.
Het moet geen verwondering baren, zoo de Belgen niet zeer gesteld waren op dat
kiesrecht, dat men hun bewilligde. Zij betuigden evenveel afkeer voor de stembus
als vroeger voor de openbare bedieningen, en wèl om dezelfde redenen. Inderdaad
stemmen beteekende toetreden tot het nieuw stelsel. En waartoe zou dit overigens
dienen? Wat vermocht het land in de groote republiek waarbij het ingelijfd was? Het
maakte

(1) Geschiedenis van België, deel V, blz. 465 en volg.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

102
daarvan nog het tiende deel niet uit met de vijf en veertig zetels die aan de aangesloten
departementen toegekend waren in den Raad der Vijfhonderd en met de twee en
twintig in den Raad der Oudsten. Wel is waar, moesten de kiezers de bestuurders en
de rechters der kantons en der departementen aanwijzen. Hier zou hun invloed zich
rechtstreeks laten voelen; zoo dus zooveel kiezers zich onthielden, moet de haat tegen
het stelsel of de vrees van zich te compromitteeren wel groot geweest zijn.
Overigens hadden de verkiezingen in de grootste wanorde plaats. Eerst den 13n
Maart, acht dagen vóór de opening derzelve, kwamen de noodige onderrichtingen
uit Parijs. Weinig kiezers lieten zich inschrijven op de burgerboeken: 2757 te Brussel,
1100 te Bergen, 300 te Antwerpen, 150 te Leuven, 56 te Nijvel(1). In sommige
gemeenten hadden alleen de gemeentebediende en zijn toegevoegde die formaliteit
vervuld. De onwil of de slof waren zoo groot, dat de minister van Binnenlandsche
Zaken besloot, dat de inschrijving voor deze maal niet zou gevergd worden en dat
de lijsten der stemgerechtigden door de gemeentebesturen zouden opgemaakt worden.
De verkiezing geschiedde in de grootste verwarring. In sommige kantons stemden
alleen de ingeschrevenen, in andere, werden ook niet-ingeschrevenen aanvaard. Te
Antwerpen en elders, werden twee ‘grondvergaderingen’ gehouden, en elke beweerde
de eenige wettige te zijn. De overgroote meerderheid der natie gaf het bewijs van
een klaarblijkelijk gewilde, zooniet beraamde onverschilligheid; het aantal door de
‘grondvergaderingen’ aangewezen ‘kiezers’ was derhalve belachelijk gering: 128
voor het departement van Jemappes, 19 voor dat der Beide-Nethen.
De uitslag der verkiezing was er des te kenschetsender om. Schier overal gaven
de kiezers hun stem aan verklaarde vijandea der Republiek of dan toch aan gekende
behoudsgezinden. De Jacobijnen en de aanhangers der regeering waren deerlijk
verslagen. De meeste gekozenen, zoowel voor het

(1) Lanzac de Laborie: op. cit., deel I, blz. 105 en volg. Voor Henegouw, cf. Harmignies: op.
cit., blz. 127. Add. voor al de kiesverrichtingen: P. Verhaegen: La Belgique sous la domination
française, deel II, blz. 367 en volg. (Brussel, 1924).
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Wetgevende Lichaam als voor de besturen, waren genomen onder de ‘dwepers’, de
‘koningsgezinden’, de ‘trawanten der priesters’, ja onder hen waren leden van het
‘eerloos Belgisch congres’(1). Nauwelijks enkele der door Bouteville aangestelde
bestuurders behielden hun mandaat. De kiezers waren klaarblijkelijk overeengekomen,
de vreemdelingen te verdrijven. De boodschap was, zoo schrijft de hoofdcommissaris
van het departement der Bosschen, ‘geen Franschen, noch Franschgezinden’(2). De
departementen der Ourthe en der Beneden-Maas daargelaten, hadden de verkiezingen
een nationale en tevens behoudsgezinde strekking: zij vielen èn tegen Frankrijk èn
tegen de Republiek uit.
De behoudsgezinden hadden voorzeker zoo 'n zegepraal niet durven verhopen:
deze verbijsterde hen, en zulks des te meer, daar de uit Frankrijk gekomen tijdingen
bemoedigend waren. Daar ook hadden de kiezers de gematigde partij, waarbij
katholieken en koningsgezinden aangesloten waren, duidelijk begunstigd. Het scheen
alsof een algemeene reactie de Republiek weldra zou neervellen. Zouden al haar
nauwelijks ingevoerde noviteiten niet weldra verdwijnen? Was het niet te verhopen,
dat het Oude Stelsel weldra hersteld zou wezen? Schier al de verkozenen waren daar
aanhangers van en verheelden geenszins hun ontwerpen. Een verzoekschrift ten
gunste van de godsdienstvrijheid werd naar de Vijfhonderd gezonden. Openlijk werd
gesproken over de heropening der kloosters, over de nietigverklaring van den verkoop
der nationale goederen; sommigen vleiden zich ‘de aansluiting te doen verbreken’
en de Belgische Republiek te herstellen. De bestuurders der departementen en de
gemeentebesturen verhaastten zich, de Franschen die het jaar te voren aangeworven
werden, uit hun dienst te ontslaan. Zij lieten de wet op het dragen van het priesterkleed
straffeloos overtreden, bezigden het woord ‘citoyen’ niet, spraken de menschen met
den titel van ‘mijnheer’ aan en dreven de schaamteloosheid zoover, graven en
baronnen met hun titel te begroeten, ‘in de tegenwoordigheid zelf

(1) Lanzac de Laborie: op. cit., deel I, blz. 114.
(2) Ibid., blz. 115.
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van bedienden die als patriotten te boek staan.’ Velen onder hen weigerden den eed
van haat tegen het koningschap te zweren. Zij lieten de republikeinsche feesten in
onbruik vallen, wachtten zich wel te waken op de naleving van den decade-dag,
bevorderden de opvoering van aristocratische stukken in de schouwburgen.
De regeeringscommissarissen, waarvan de grondwet de bevoegdheid tot die van
eenvoudige waarnemingsbedienden verminderd heeft, kunnen slechts zuchten over
die misbruiken waaraan zij geen einde kunnen stellen. En die onmacht verscherpt
natuurlijk de stoutmoedigheid der ‘ci-devants’. In het departement der Leie duldt het
hoofdbestuur, dat de nonnen naar haar klooster terugkeeren en dat de processies door
de straten rondgaan. Hier en daar wordt reeds de betaling der tienden geëischt, op
straffe van excommunicatie. Zelfs worden pogingen vastgesteld tot herstellen der
ambachtsgilden(1).
De preliminairen van Leoben (18 April 1797), vervolgens de vrede van Campo
Formio (17 October), waarbij Oostenrijk eindelijk België aan Frankrijk afstond,
lieten niet meer toe, nog een keizerlijke restauratie te verhopen; de aansluiting bij
de Republiek was dus voltrokken. Wel liep de mare, dat latere schikkingen tusschen
het Directoire en Frans II het land zouden schenken aan hertog Karel, die met een
dochter van Lodewijk XVI zou trouwen(2). Doch zulke praatjes waren nauwelijks
goed om lichtgeloovigen en onverzoenbaren in slaap te sussen. Daarentegen vleide
men zich met de hoop, dat Frankrijk tot de Kerk en tot de monarchie zou terugkomen.
En de inlijving zou toch niet langer duren dan de Republiek, die veroordeeld scheen...
Het Wetgevende Lichaam aanvaardde verzoekschriften van geestelijken en gaf
daaraan een gunstig onthaal(3). Verscheidene zijner leden pleitten welsprekend ten
voordeele der

(1) Omtrent dit alles, zie de wetenswaardige bijzonderheden gegeven door Lanzac de Laborie:
op. cit., deel I, blz. 119 en volg., en door P. Verhaegen: op. cit., deel II, blz. 388 en volg.
(2) Arrêtés, deel VII, blz. 376.
(3) P. de la Gorce: Histoire religieuse de la Révolution française, deel IV, 7e uitg., blz. 172 en
volg. (Parijs, 1921).
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Kerk. Met vreugd werden de onbetwistbare vorderingen der koningsgezinde oppositie
begroet; in de pers werden dezelve nog vergroot, en de toon der nieuwsbladen,
l'Impartial européen, l'Esprit des Gazettes, l'Impartial bruxellois werd uitdagender
dan ooit.
De Staatsgreep van 4 September 1797 (18 fructidor jaar V), waarbij het Directoire
de ontwerpen der koningsgezinden verijdelde, was als een donderslag voor België.
Al de sedert zes maanden gekoesterde hoop verzwond. De regeering, om zich te
verdedigen, trad weer tot de Jacobijnen toe. De terugkeer van de willekeur scheen
dien van het Schrikbewind te voorspellen. De verkiezingen der Beide-Nethen werden
verbroken, tal van gemeentebesturen afgezet en van hooger hand weder ingericht,
dagbladschrijvers gevangengezet. De adellijke ‘ci-devants’ werden uit de
burgerboeken geschrapt en het personeel der bureelen werd zorgvuldig geschift. Het
anticlericalisme voerde opnieuw den schepter. Het volstond van in de kerk te trouwen
om als verdachte aangeklaagd te worden. Het gemeentebestuur van Gent wordt
afgesteld, onder andere omdat het de werkklok niet heeft doen luiden ‘op de dagen
welke in den Romeinschen kalender Zondag geheeten worden’. Ten slotte werd het
ministerie geopend voor Lambrechts, dien gewezen Josephist die, sedert het begin
der verovering gehandeld had als overtuigd aanhanger van alle nieuwigheden en alle
republikeinsche ‘goddeloosheden’, En zijn benoeming was zoo beteekensvol als
schrikverwekkend.
De Fransche Kerk was koningsgezind en de reactie van fructidor zou zich
noodzakelijkerwijs tot haar keeren. De Belgische Kerk was het niet, doch haar
vijandschap voor de Republiek was al te blijkbaar, dan dat zij niet hetzelfde lot
onderging. Tot hiertoe was het Directoire jegens dezelve ietwat toegevend geweest.
Had het kloosters afgeschaft en dezer goederen verbeurdverklaard, dan toch betrachtte
het zienlijk de wereldlijke geestelijkheid niet te ontrusten. De kardinaal de
Franckenberg was, na een korte uitwijking, naar Mechelen teruggekeerd. De beruchte
van Eupen verbleef te Antwerpen en hield er zich geenszins schuil. De wet van 7
vendemiaire jaar IV, door de Conventie aan haar opvolgers overgelaten als
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politiewet in zake godsdienst, was België niet opgelegd geworden. Het dragen van
het priesterkleed was er slechts op 6 December 1796 verboden geworden, Eerst op
27 Januari 1797 besloot de regeering verder te gaan en de priesters de verplichting
op te leggen, de algemeenheid der Fransche burgers als souverein te erkennen en
onderwerping en gehoorzaamheid aan de wetten der Republiek te beloven. Doch de
algemeene ommekeer der gemoederen ten voordeele der gematigden, weldra gevolgd
door dezer zegepraal bij de verkiezingen van germinal, had dadelijk de uitvoering
van dien maatregel belet.
De godsdienstvervolging die in fructidor begon, was geen eenvoudige terugkeer
tot die, welke onder het Schrikbewind haar toppunt had bereikt. Er was geen sprake
meer van, de Republiek aan het Christendom te ontrukken, en de wet op de vrijheid
van eeredienst werd niet ingetrokken. Doch de Staat verstond de uitvoering daarvan
te regelen en ze nauw aan zijn belang te ondenwerpen. Hij deed de geestelijkheid
als het ware in een wereldlijken ban. Zij moest zijn bevelen nakomen, op straffe de
kerken te zien sluiten en het uitreiken der sacramenten te zien verbieden. Des te erger
voor de geloovigen, zoo de godsdienst leed, doch 't was de schuld van hun priesters
die zoo koppig waren, onder de wet niet te willen bukken.
Reeds op 24 Augustus 1797, had het Directoire in de aangesloten departementen
de wet laten afkondigen, waarbij de het jaar te voren gespaard gebleven godsdienstige
gilden en broederschappen afgeschaft werden; trouwens, ‘een waarlijk vrije Staat
kan in zijn schoot geenerlei gemeenschap dulden, zelfs die niet welke zich aan het
onderwijs wijdden en zich dus tegenover het vaderland verdienstelijk maakten’. Een
week later, den 31n Augustus, werd de wet van 7 vendemiaire jaar IV (29 September
1795) afgekondigd, welke het tot hiertoe geaarzeld had daar in te voeren. Deze,
inderdaad, erkende de vrijheid der eerediensten op een wijs die de katholieken
ondragelijk moest schijnen, in een land waar hun godsdienst tot dan toe een
onbewisten invloed en eerbied ingeboezemd had en waar het denkbeeld zelf van
verdraagzaamheid een
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goddeloosheid scheen. Ongetwijfeld, was de beoefening van alle eerediensten vrij,
doch deze was zoo nauw binnen de kerkmuren besloten, zoo streng in het openbaar
verboden, dat het voorkwam alsof de wetgeving dezelve als een uitdaging of een
ergernis beschouwde. Alle priesters was het verboden, eenige eerediensttaxe te heffen,
zich met het ambt van officier van den burgerlijken stand te bemoeien, aan politiek
te doen. En, om hun onderwerping aan de Republiek te waarborgen, werd hun eenige
dagen later (5 September), een eed van haat tegen het koningschap opgelegd.
Die laatste eisch ontketende het orkaan. Enkel eenige geestelijken die vroeger
onder den invloed van hun Jansenistische strekkingen tot het Febronisme van Josef
II toegetreden waren, stemden er in toe den eed af te leggen. Als Huleu, de
vicaris-generaal van Mechelen, als de geleerde Ernst, waren zij godvruchtige mannen,
die droomden van een verzoening tusschen Kerk en Staat en de ‘lichten der eeuw’.
Zij verklaarden hun houding in vlugschriften; hun tegenstrevers antwoordden en een
bittere pennestrijd ontstond. De openbare meening had weinig noodig om zich op te
hitsen. De quaestie van den eed ontketende de politieke hartstochten en de algemeene
misnoegdheid. De bekrompenheid en de onverdraagzaamheid der godsdienstige
denkbeelden, samen met de door de fructidor-dagen verwekte verbittering, deden
bijna heel de natie tegen de ‘zweerders’ opstaan. Kardinaal de Franckenberg, verplicht
om partij te kiezen, veroordeelde hen, doch deed het aanbod, onder eed te beloven
nooit te zullen medewerken aan het herstellen der monarchie in Frankrijk. Doch het
Directoire kon niet toestemmen in een vergelijk, wat een blijk van zwakheid ware
geweest. De oude prelaat werd uitgedreven en gebannen over den Rijn. Door dit
vertrek (20 October 1797) verloor België zijn laatsten bisschop: al de andere waren
uitgeweken of kort te voren overleden. De verdwijning der katholieke hiërarchie viel
dus samen met de ontketening der godsdienstige crisis.
Door de geloovigen ondersteund, gaf de geestelijkheid blijk van een onverwinbare
hardnekkigheid. Schier overal weigerde de overgroote meerderheid der priesters den
eed. Overeen-
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komstig de wet, moesten de overheden hun kerken doen sluiten. De geloovigen
kwamen voor dezelve staar en moesten niet geweld uiteengedreven worden;
volksoploopen hadden overal in het land plaats. Alleen het departement der Ourthe
bleef tamelijk lustig. Doch op den Vlaamschen buiten was de weerstand algemeen
Den 2n October werd ‘citoyen’ Roché te Antwerpen door het volk vermoord.
De regeering beantwoordde dit verzet met een versterking. der politiemaatregelen.
Den 26n September vernieuwde zij het verbod, het priesterkleed te dragen, ‘dat tot
niets dient dan de sprankels van een gevaarlijk bijgeloof te doen oplaaien.’. Den. 3n
October verbood zij de klokken te luiden. Den 25n, schafte zij de universiteit van
Leuven af, en den 25n November, kwamen aan de beurt de ‘wereldlijke kapittels,
kerkambten zonder zielezorg, seminaries, alsmede al de wereldlijke gemeenschappen
voor beide geslachten’, ten einde ‘de eenvormigheid van de republikeinsche
grondbeginselen niet te breiken’. De overheden kregen bevel, 's Zondags geen
volksfeesten te laten inrichten, behalve wanneer die dag op den decade-dag viel. Zij
lieten de kruisen der kerktorens afnemen op gevaar van het leven der werklieden,
‘want beneden bevonden zich personen die met spiegels de zon in de oogen der
werklieden deden schitteren, met gevaar hen te doen vallen’(1).
Feitelijk had de beoefening van den katholiek en godsdienst opgehouden.
Gewetensbezwaar deed de ijverigste geloovigen verkiezen geen mis te hooren, liever
dan de mis van beëedigde priesters bij te wonen. Voor hen geschiedde de beoefening
van den godsdienst nog slechts onregelmatig en in 't geheim, in verwijderde kamers
waarheen de priesters zich langs een verscholen trap begaf. In de grensstreek trachtten
de inwoners 's Zondags de waakzaamheid der gendarmerie te verschalken om in den
vreemde de mis te hooren. In veel dorpen waar, dank zij de medeplichtigheid van
den gemeentebediende, de Kerk open bleef, vereenigden de boeren zich hier, om,
bij gebrek, aan mis, gezamenlijk te bidden. Elders geschiedde de bijeenkomst op het
kerkhof. Soms las, op het-

(1) A. Bergman: Geschiedenis der stad Lier, blz. 452 (Lier, 1873).
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zelfde uur, de onbeëedigde pastoor de mis in het diepe van een bosch of in een huis,
terwijl ver van hem zijn parochianen, wier gevoelens met de zijne overeenstemden,
in stille overpeinzing of zingend, hun onverzadigde godsvrucht door die ‘blinde mis’
verlichtten. Kortom, de katholieken bevonden zich opnieuw in den toestand waarin
de protestanten hen in de XVe eeuw gesteld hadden, overal waar zij gezegepraald
hadden. En lang nog bleef bij het Vlaamsch volk de herinnering aan dien ‘gesloten
tijd’, toen de zielen zoo bitter leden(1).
Verbanningsbesluiten, tegen de hardnekkigste of de meest verdachte priesters
uitgevaardigd, joegen de geestelijkheid geen schrik aan. De medeplichtigheid der
bevolking, ja zelfs die der overheden, liet velen onder hen toe, aan de strengheid der
bestuurders te ontsnappen. Van de 585 priesters in den termijn van ongeveer één jaar
veroordeeld, werden slechts een dertigtal, waaronder J.-J. Havelange, rector der
universiteit te Leuven, geïnterneerd in Guiana, waar verscheidene hunner stierven.
Door een logische gevolgtrekking uit zijn grondbeginselen, kwam het Directoire
ertoe, naast de positieve godsdiensten, een Staatsgodsdienst in te stellen. Daar de
aloude eerediensten in zijn oogen slechts bijgeloovigheden waren, die men wel moest
laten bestaan, mits haar beoefening in 't openbaar te verbieden en ze aan de politie
te onderwerpen, werd een openbare eeredienst, die al de burgers vereenigde en hun
de waarheid en het heil der republikeinsche grondbeginselen voorhield, onontbeerlijk.
De Theophilanthropie, in het begin van 1797 uitgedacht, scheen eerst aan dat doel
te beantwoorden. Met de gedienstige ondersteuning der regeering, ging ‘die
vriendelijke godsdienst, die, evenals de vrij heid de wereld rond zou gaan’, dan toch
Parijs rond. Enkele pogingen werden beproefd om hem in de departementen in te
voeren. Jan-Nicolaas Bassenge hoopte, doch vergeefs, hem

(1) De la Goree: op. cit., blz. 245 en volg.; V. Pierre: La déportation ecclésiastique sous le
Directoire (Parijs, 1896). Voor de Beneden-Maas zijn talrijke bijzonderheden te vinden in
Daris: Histoire du diocèse et de la principauté de Liége. XVIIIe siècle, deel IV, blz. 71 en
volg. (Luik, 1873).
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te Luik te zien aannemen(1). Zijn humanitair rationalisme was zoo koel en zouteloos,
dat hij weldra overal wegstierf onder spotternij en onverschilligheid.
De nauwgezette nakoming van den republikeinschen kalender was nog ‘het beste
middel om tot de laatste sporen het koninklijk en priesterlijk stelsel te doen vergeten’.
Op dat tijdstip werd zij België opgelegd, zonder anderen uitslag overigens dan daar
de onnutte plagerijen te vermenigvuldigen. Den decade-dag en op de dagen der
republikeinsche feesten mocht niet gewerkt worden, de marktdagen moesten verlegd
worden, tal van oude gewoonten gewijzigd; al die dwangmiddelen verbitterden het
volk, daar zij eens ieders dagelijksche bedrijvigheid stoorden. Zelfs werd het drukken
verboden van de aloude almanakken welke, als die van Mathieu Lansberg in het land
van Luik, de eenige lectuur der boeren waren.
Overal beijverde men zich, de tallooze merkteekens uit te wisschen, die het
catholicisme eeuwen lang op het nationaal leven gedrukt had. De gevels der kerken
werden van hun standbeelden ontbloot. Kapellen en bidplaatsen op den buiten werden
gesloopt. De oude kruisbeelden of de Mariabeelden, in de steden, voor welke de
buren zoolang een lampje brandden, werden weggenomen. Het woord ‘heilige’ werd
uit de taal gebannen. De aloude straatnamen, die al te dikwijls aan adeldom of
kerkzaken deden gedenken, werden door andere namen vervangen. Ten slotte
weerden, door den bij de wet van 30 Augustus 1798 ingerichten decade-eeredienst,
de schoolkinderen verplicht, de wereldlijke preek van den gemeentelijken
‘choryphaeus’ bij te wonen.
Men voege daarbij de ergernis, bij de geloovigen verwekt door de in veiling stelling
van de Kerkgoederen, wier verkoop in December 1796 begonnen was. De algemeene
onthouding der katholieken begunstigde de speculateurs en de republikeinen; derwijze
leverde de godsdienst juist aan hen die zich om zijn geboden niet bekreunden, het
middel om zich op zijn kosten te verrijken. De verachting waarmde men hen
bejegende, deed hen slechts nader toetreden tot de regee-

(1) Lanzac de Laborie: op. cit., deel I, blz. 191. Cf. Daris: Histoire du diocèse de Liége. XVIIIe
siècle, deel III, blz. 170.
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ring. Het aantal dezer aanhangers vermeerderde in verhouding tot de verordening
der veilingen. Elk nieuwe kooper werd een vriend van het stelsel, ten ware hij gekocht
had met het inzicht het goed de Kerk terug te geven.
Ondertusschen deed de machtige verrichting welke in gansch het land te gelijk
werd uitgevoerd, dezes uitzicht veranderen. Tal van kerken vielen in puin, daar hun
koopers zich verhaast hadden, de vensterramen, het lood en de dakpannen weg te
nemen. Andere werden in magazijnen of werkplaatsen veranderd. Elders bezigden
de openbare besturen de tallooze kloosters tot kantoren, scholen of kazernen. Bij
gebrek aan geld ofwel aan belangstelling voor de ‘spelonken van bijgeloof’, dacht
niemand er aan, de meubileering of de kunstwerken te vrijwaren. Zoo goed en zoo
kwaad als het kon tot hun nieuwe bestemming aangepast, werden zij de prooi van
vandalisme, plundering en onverschilligheid. Het verval was algemeen. De rijke
abdijen, waar, twintig jaar te voren, eenige monniken hun werkeloosheid met zooveel
kunstschatten en zulk een geordende inrichting omringd zagen, boden nu nog het
schouwspel van neergestorte muren te midden van tuinen, weelderig met onkruid
bewast.
Had het volk zich vrijelijk mogen uiten, dan waren de verkiezingen van het jaar
IV voorzeker een nieuwe zegepraal voor de oppositie geweest. Doch de regeering
had haar maatregelen genomen. De wet legde de kiezers den eed van haat tegen het
koningschap op; dat noopte de misnoegden tot onthouding, derhalve hadden de
republikeinen schier overal de overhand. Zelfs ontrustte het Directoire zich over de
zegepraal die de ‘anarchisten’ in het departement der Ourthe behaalden. Het moest
daar de verkiezing van generaal Fion, vroeger in de samenzwering van Babeuf
betrokken, ongeldig verklaren.
Zeker is het, dat het openbaar bewustzijn al te zeer ontmoedigd was, om te
reageeren. Het volk was van zijn onmacht bewust en droeg gelaten zijn lot. Hoe zou
het ook het ontzaglijk gewicht oplichten, dat het verplette? Sedert den vrede van
Campo Formio bleef zelfs geen Oostenrijksche restauratie meer te verhopen. Zienlijk
was de ontmoediging algemeen. Het scheen dat heel de maatschappij waaraan men
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gewend was, in duigen viel. Men was in zijn eigen land niet meer thuis. De adel, de
rijke burgerij verlieten de steden om zich op den buiten terug te trekken.
Al de centrums van belang, die de bedrijvigheid der natie ondersteund en bevorderd
hadden, waren verdwenen: ambachtsgilden, onderwijsgestichten, universteit te
Leuven, academie te Brussel, vereenigingen van weldadigheid, godsvrucht of
eenvoudige uitspanning. Het maatschappelijk leven was niet minder ontredderd dan
het godsdienstig leven. Nering en hanteering bleven slabbakken. Nergens waren, te
midden van de algemeene wanorde, de eerste trekken der nieuwe orde te bespeuren.
De door eenige speculanten ten toon gespreide weelde scheen des wraakroepender
te midden van de algemeene ellende. In de ontvolkte en geruïneerde steden, begonnen
de regeeringspersonen zelf over de toekomst ongerust te worden.

V
Hadden Frankrijks vijanden zulks gekund, dan hadden zij zeker dien staat der
gemoederen ten nutte gemaakt. Zij lieten niet na, valsche berichten in het land te
verspreiden en er geheime agenten te sturen, die de misnoegdheid zouden
aanwakkeren. De voor het meerendeel in Duitschland gevestigde Belgische
geëmigreerden kwamen hun vrijwillig ter hulp. Sedert October 1797 hadden
verscheidene hunner zich, te Emmerich, op den rechter Rijnoever, dichtbij de
Hollandsche grens, vereenigd met uit de Bataafsche Republiek verdreven Orangisten.
Een soort van politiek comiteit was daar gevormd, dat in betrekking stond met de
kabinetten van Weenen en van Londen, alsook met den prins van Oranje. Daar werden
geheime propaganda en onbestemde ontwerpen gemaakt, die de geëmigreerden
hartversterking boden. Enkelen wilden Dumouriez' hulp inroepen tot het verwekken
van een oproer in België, anderen droomden van de herstelling der zeventien
provinciën onder den schepter van den prins van Oranje(1).
Die kuiperijen ontgingen de politie van het Directoire niet. Zij ontrustten het niet,
doch het nam niettemin maatregelen

(1) P. Verhaegen: op. cit., deel II, blz. 426 en volg.
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van voorziening. In October 1796 had het voorzichtigheidshalve de Bataafsche
Republiek verplicht, den ouden van der Noot aan te houden, rond wien de ‘statisten’
zich hadden kunnen hereenigen(1). In Januari 1797, was baron J.-J. de Meer gefusilleerd
geworden, omdat hij gepoogd had een opstand te verwekken. Een weinig later hadden
de wetten tegen de Kerk toegelaten, van Eupen, kanunnik Duvivier en kardinaal de
Franckenberg uit het land te drijven. Men voelde wel, dat misnoegden zich hier en
daar verroerden, doch de machteloosheid van hun pogingen bewees dat geen ernstig
gevaar te vreezen was. Baron van Hartemberg, een der ijverigste zendelingen van
het Comiteit van Emmerich, kon niets verrichten(2). En er valt te veronderstellen, dat
de beruchte ‘monarchale club’, die commissaris Mallarmé in Maart 1798 met veel
ophef had doen sluiten, weinig of niet te duchten was. De eenige gevaarlijke ophitsers
waren de monniken, wier verstrooiing des te beter hun handelingen bevorderde, daar
het verbod het priesterkleed te dragen, hen gemakkelijker aan de opsporinen onttrok.
Dat alles was hinderlijk, doch had niet veel te beduiden. In 1795, in vollen oorlog,
hadden de agenten der Republiek nog aan de uitbarsting van een ‘nieuwe Vendée’
kunnen gelooven. Na den vrede van Campo Formio, is niets dergelijks meer te
duchten. Het is al te blijkbaar, dat elke poging tot opstand dadelijk zou gesmoord
worden. Het Directoire is zoo gerust, dat het de militaire bezetting tot het strikt
noodige verminderd heeft. In den zomer 1798 zijn de in de Dijle gelegerde troepen
nauwelijks 700 man sterk. In heel België waren zekerlijk niet meer dan zeven tot
acht duizend soldaten.
Aldus stonden de zaken, toen het gevaar van een nieuw bondgenootschap tegen
Frankrijk het Wetgevend Lichaam, op 3 September 1798 noopte, de wet tot inrichting
der loting aan te nemen. Al de ongehuwde mannen van 20 tot 25 jaar

(1) P. Verhaegen: La détention d'Henri van der Noot en 1796-1797. Bulletin de la Commission
royale d'Histoire, 5e reek, deel I [1891], blz. 167 en volg.
(2) P. Verhaegen: Le baron d'Hartemberg. Mém. in-8o de l'Académie de Belgique, 2e reeks, deel
VII [1910].
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werden soldaat verklaard en in vijf klassen ingedeeld. De eerste klasse, op 24
September (3 vendémiare jaar VII) bijeengeroepen, zou een contingent van 200.000
man leveren. Voorzichtigheidshalve werd de lichting der lotelingen uitgesteld in
Vendée, waar de oproepingen van 1793 opstand hadden verwekt. Doch de regeering
meende zoo zeker te wezen van België, dat zij er niet aan dacht, hetzelve een
dergelijke verzachting te gunnen.
Nooit was de loting in het land gekend geweest. Zoowel onder het Spaansch, als
onder het Oostenrijksch stelsel, was het leger er slechts uit vrijwilligers samengesteld.
De loting, welke Lodewijk XIV tijdens de kortstondige Fransche bezetting van 1701
had willen invoeren, had er razernij teweeggebracht. Zoo zij dan geen ernstige
wanorde verwekt had, was dit ongetwijfeld omdat de geestelijkheid, in stede van de
volkswoede aan te hitsen, zich beijverd had dezelve te bedaren ten voordeele van
een koning, die de Jansenisten bestreed(1). Doch er viel niet aan te denken, dat zij
hetzelfde zou doen voor de Republiek, die de Kerk vervolgde. Wat! Het volk zou de
wapens opnemen, niet alleen om een goddeloos stelsel te steunen, doch om hetzelve
te verdedigen tegen den buitenlandschen vijand die het wilde vernielen! Het zou
moeten vechten voor de vijanden van Kerk en paus! Op den Vlaamschen buiten,
waar het geloof zoo levendig was en waar uitsluitend de geestelijkheid invloed had
op de boeren, wier taal zij sprak, steeg de verbittering dadelijk ten top. Welken indruk
konden de proclamatiën der departementale besturen op een aldus gestemd volk
maken! Het viel niet moeilijk, hun mooie woorden over de plicht van elkeen, zich
te wijden ‘aan de maatschappij die hem beschermt’ en over den soldaat die nu ‘het
werktuig niet meer is van de tirannie van eenige despoten’, tegen de Republiek zelf
te keeren.
Reeds bij het begin van October, zijn de Kempen en het noorden van Vlaamderen
volop in gisting. In verscheidene gemeenten willen of durven de gemeentebedienden
de wet niet laten afkondigen. ‘Zij wordt als een openbare ramp beschouwd’. De
driekleurige plakbrieven, welke den tekst der

(1) Geschiedenis van België, deel V, blz. 105.
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wet bekendmaken, worden verscheurd of bezoedeld. Die opstand was overigens
geenszins voorbereid. Hij was gansch spontaan en verwonderde zoowel zijn aanstokers
als zijn tegenstrevers. 't Is een eenvoudige opwelling van woede, een onweerstaanbare
aandrijving die zich weldra voortzet door de aansteking van het voorbeeld en de
gemeenschap van gevoelens. Wat willen de oproerlingen? Eigenlijk weten zij het
niet: zij weten enkel dat zij de Republiek haten, en die haat doet hen tegen dezelve
opstaan. Mogen zij op bondgenooten tellen? Neen, vermits de vrede nu heerscht(1).
Hadden zij overeenkomstig een beraamd plan gehandeld dan hadden zij op den
nieuwen oorlog gewacht, die voorzeker op handen was. Klaarblijkelijk gehoorzamen
zij aan geen ordewoord, en zijn zij niemands werktuigen. Hun tegengewerkte
godsvrucht en hun verkrachte vrijheid zijn de eenige beweegredenen van het
verschrikkelijk avontuur dat zij met zooveel naïeve stoutmoedigheid aandurven(2).
Zij hadden een hereenigingsteeken noodig en een vlag. Bij gebrek aan beter, namen
zij de Oostenrijksche kleuren en den kreet van Leve de Keizer! Doch hun benden
heetten het katholiek leger of het Christelijk leger en de proclamatiën die zij in de
dorpen rondstrooien, richten zich tot de ‘roomsch katholijke jonkheid’. Op marsch
zingen zij kerkliederen, en ‘santjes’ versieren hun hoeden. Zij zijn erbarmelijk
gewapend met jachtgeweren, vorken, zeisen, stokken. Hun aanvoerders

(1) Hoogstens kregen zij eenig geld en wat munitie uit Holland, waar de Orangisten, hen genegen
waren.
(2) Het standaardwerk voor den boerenkrijg blijft A. Orts: La guerre des paysans, 1789-1799
(Brussel, 1863). Het wordt aangevuld door de inlichtingen, aan het Fransch archief ontleend
door Lanzac de Laborie: op. cit., deel I, blz. 219 en volg. Zie ook A. Thijs: De Belgische
conscrits in 1798 en 1799 (Leuven, 1890), met een schat van bescheiden van Belgischen
oorsprong. De honderdste verjaring van den opstand verwekte de uitgave van verscheidene
werken tot dezes verheerlijking, en voor welke het zal volstaan te verwijzen naar de Archives
belges van 1898, blz. 11 en volg. Zie nog F. Van Caneghem: Onze boeren verheerlijkt
(Ieperen, 1904) en P.-F. Gebruers: Eenige aanteekeningen over den besloten tijd en den
boerenkrijg in de Kempen (Gheel, 1899-1900, 2 boekd.). Voor den ‘Klüppel-Krieg’, zie J.
Engling; Geschichte des sogenannten Klüppel-Kriegs (3e uitg., Luxemburg, 1858) en Zorn:
Der Luxembürger Klüppel-Krieg (Luxemburg, 1898).
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zijn Oostenrijksche oudsoldaten of meestal zonen van notabelen van den buiten,
notarissen of vrederechters, vergezeld van priesters of monniken.
Het oproer begon den 12n October 1798 te Overmeire bij Dendermonde. Het was
slechts een eenvoudige schermutseling, welke de gendarmerie zonder moeite
bedwong. Doch het vuur was aangestoken. Overal klept de brandklok; de ‘jongens’
vergaderen en hun forsche troepen doorloopen de dorpen. Zoodra zij in een gemeente
komen, vellen zij den vrijheidsboom, heropenen zij de kerken en verbranden zij de
boeken van den burgerlijken stand, waarop de namen der lotelingen staan. Soms
wordt de gemeentekas geplunderd en zoo een ambtenaar zich tegen hen verzet, dan
wordt hij gedwongen Leve de Keizer! te roepen. Talrijk waren de gewelddaden;
rechts en links werden afschuwelijke moorden gepleegd, doch over het geheel heeft
dat geen gelijkenis met de gruwelen van den opstand der ‘Chouans’.
Van het land van Waas breidde het oproer zich snel tot heel de Vlaamsche streek
uit. Het zette zich zelfs voort in Luxemburg, althans in het Duitschsprekend gedeelte
dier streek. Doch het sleepte slechts de bevolking van den buiten mede en het is met
recht, dat het den naam van boerenkrijg kreeg. Zijn geweldenarijen verrasten en
onthutsten de burgerij. Uit schrik voor plundering sloten de steden haar poorten voor
het ‘katholiek leger’. Te Lier, waar benden een wijl binnendrongen, hielden de
verschrikte inwoners de wacht tot haar vertrek. Bovendien was een greintje gezond
verstand voldoende om te begrijpen, dat de oproerlingen niet konden slagen. De
snelheid van den opstand had de overheden verrast. Doch haar zegepraal op
sukkelaars, die ernstig meenden, dat gewijde beeldekens op hun kleeren hen tegen
het geschut der Franschen zouden beschermen(1), was maar al te zeker.
Dadelijk hadden de plaatscommandanten den staat van beleg uitgeroepen. In het
departement der Schelde bedreigde het bestuur de huizen te zullen in brand steken
van waar op de troepen zou geschoten worden; ook richtte het een ‘algemeene
klopjacht’ in. Den 25n October gaf het Direc-

(1) Bergman: Geschiedenis der stad Lier, blz. 467.
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toire de bestuurders der departementen Nord, Ardennes, Aisne, Somme en
Pas-de-Calais het bevel, de vliegende kolommen der nationale wachten ter beschikking
van den generaal-bevelvoerder der afdeeling Brussel te stellen. Het wachtwoord was,
de opstandelingen slechts te aanzien als ‘roovers’, die zich vereenigd hadden ‘om
de eigendommen te plunderen en de openbare ambtenaars te vermoorden’, en ze als
zoo danig te behandelen.
Reeds einde October was de beweging gestuit. Deze had toen de streek van
Roeselare en Kortrijk bereikt, van waar zij het Doornijksche zou overweldigen. Van
uit Luxemburg verspreidde de Klüppelkrieg zich naar het Noorden en naar het Westen,
en had hij een wijl Saint-Hubert en Stavelot bedreigd. De handelwijze van de boeren
dier beboschte streek was die welke de Vendeeërs gebruikt hadden. ‘Zij vereenigen
zich in massa om weerstand te bieden, worden zij uiteengejaagd en achteruitgedreven,
zoo vluchten zij naar huis en de troep die ze achternazit vindt hen vreedzaam aan
den arbeid in de akkers en in de dorpen’(1).
De strijd was hardnekkiger in de Kempen. Een behendig en krachtdadig hoofdman,
Emanuel-Benedictus Rollier was er in geslaagd het beleid daarvan in handen te
nemen. Hij had tusschen de vaart van Willebroek, de Rupel en de Schelde, een soort
van verschanst kamp opgeslagen, waar hij tamelijk lang stand hield. Op het punt van
omgetrokken te worden, was hij door een behendigen aftocht ontsnapt en, toen
generaal Collaud, die dacht dat alle gevaar geweken was, den staat van beleg te
Brussel opgeheven had, verscheen hij eensklaps vóór Diest en bemachtigde die stad.
Dadelijk omsingeld door de troepen van generaal Jardon die hem achtervolgden,
weigerde hij zich over te geven, bedwong den vijand door krachtdadige uitvallen om
ten slotte in het nachtelijk duister de plaats te verlaten door de moerassen van de
Demer heen (16 November). Door de Franschen achternagezet, manoeuvreerde hij
eenige dagen lang tusschen Diest, Thienen en Sint-Truiden en trok ten slotte Hasselt
binnen (4 December). Hij was nog gevolgd door drie duizend vijfhonderd boeren.

(1) Lanzac de Laborie: op. cit., deel I, blz. 228.
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Den volgenden dag, bij de ochtendschemering gaven priesters hun de algemeene
absolutie op de Groote Markt. Er werd gevochten van 's morgens tien tot 's avonds
vier uur. Doch de opstandelingen waren van te voren verslagen. Zij gaven den moed
op toen het kanon de stadspoorten vernield had. De overlevenden vluchtten in wanorde
door de dooden en gekwetsten heen, die de straten versperden, en de Fransche
cavalerie hoefde ze slechts langsheen de wegen neder te sabelen. De boerenkrijg was
geëindigd: hij had nauwelijks twee maanden geduurd. Nog eenigen tijd achtervolgden
de vliegende kolommen benden hopeloozen, die in bosschen ronddwaalden.
Vervolgens verdwenen ook die laatste sporen der beweging: vóór het begin van het
voorjaar, heerschte de orde opnieuw op den buiten.
Men verwondere zich niet over den uitslag of over den korten duur van den strijd.
Deze heeft geen gelijkenis met den opstand van Vendée of met dien, welke in 1808
in Tyrol zou uitbreken. De Vendeeërs namen de wapens op het oogenblik dat de
burgeroorlog de Republiek verscheurde; Engeland zond hun munitie en geld; edelen
en oudofficieren voerden hen aan en het vertrouwen in den terugkeer des konings
steunde hun wilskracht. In Tyrol is het welslagen van den opstand niet alleen te
verklaren door de traditioneele trouw aan het Habsburgsche huis en de gehechtheid
aan de aloude plaatselijke vrijheden(1). Hij werd door de natuur begunstigd in dit
bergland en men vergete niet, dat zonder de geregelde troepen van aartshertog Jan
en de door markies du Chasteler genomen behendige maatregelen, Andreas Hofer
wellicht niet meer geluk had gehad dan Rollier. De Belgische boeren moesten al die
gunstige omstandigheden derven. Met de Tyrolers en de Vendeeërs hadden zij niets
gemeens dan het catholicisme, den haat tegen de loting en den moed. Van alle
buitenlandsche hulp verstoken, door adel en burgerij verlaten, zonder op Oostenrijk
te mogen tellen, moesten zij noodlottigerwijs het onderspit delven bij de minste
krachtsinspanning der militaire

(1) Zie, omtrent den echten aard van dien opstand, von Voltelini: Forschungen und Beiträge
zur Geschichte des Tiroler Aufstandes im Jahre 1809 (Gotha, 1909).
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overheid. Het was een boeren-fronde, een beweging van eenvoudige lieden,
aangevoerd door eenvoudige oversten, kort en vlug als een stroovuurtje. De
opstandelingen hoopten op een mirakel en met recht, want zonder een wonder konden
zij het niet winnen. Het schijnt zelfs niet, dat zij de regeering erg ontrustten. De tegen
hen afgezonden krijgsmachten waren onbeduidend en haalden gemakkelijk de
overhand in een oprecht al te ongelijken strijd. Toch was de beteugeling
onmeedoogend. Tot einde 1799 werden honderden ongelukkigen door de Krijgsraden
ter dood veroordeeld. Gijzelaars antwoordden op hun leven voor de rust des lands.
De rechtbank der Somme werd belast met het ontvangen van de klachten der
slachtoffers en met het opleggen, aan de schuldige gemeenten, van gezamenlijke
vergoedingen.
De geestelijkheid moest de genegenheid die zij het ‘katholiek leger’ betuigd had,
duur bekoopen. De gelegenheid was gunstig om de ‘priesterlijke schurken’ voorgoed
te temmen. Den 4n November 1798, één maand vóór het einde der onlusten,
verschenen negen gezamenlijke, in dezelfde bewoordingen opgestelde besluiten
waarbij de ‘priesters en monniken der aangesloten departementen’ beschuldigd
werden, dat zij zich hadden aangesteld als Frankrijks wreedste vijanden, dat zij ‘de
republikeinsche instellingen onteerd hadden..., dat zij de hartstochten verbitterd en
opgezweept hadden, dat zij de openbare ambtenaars aan den dolk der moordenaars
aangewezen hadden... en dat zij den algemeenen opstand, welke in die streken
uitgebroken is, op touw gezet hadden’; 7478 hunner werden tot verbanning
veroordeeld. Slechts vier tot vijfhonderd konden gevat worden, die op de eilanden
Ré en Oléron geïnterneerd werden(1). Al de onbeëedigde priesters waren ondereen
op de lijsten geschreven, en het overgroot cijfer der bannelingen liet niet toe er aan
te denken, ze allen te vatten. Klaarblijkelijk had men die ontembare geestelijkheid

(1) De la Gorce: op. cit., deel IV, blz. 264 en volg.; Lanzac de Laborie: op. cit., deel I, blz. 237
en volg.; Victor Pierre: op cit.; A. Thys: La persécution religieuse sous le Directoire
(Antwerpen, 1898). Zie, omtrent het leven der ballingen, het merkwaardig dagboek van A.
de Braeckenier: Description de la route et du lieu d'exil, uitg. A. de Mets (Antwerpen, 1913).
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schrik willen aanjagen en tot zwijgen brengen. De gemeente-overheden, ja zelfs de
Commissarissen der departementen, die met de uitvoering der besluiten belast waren,
pasten dezelve slechts met ongenoegen en met afkeer toe. Zoo enkelen ijver
betoonden, sloten velen de oogen en lieten zij de inwoners hun priesters verbergen.
‘Men weet niet waarover men zich het meest moet verwonderen, schreef de
Commissaris van het departement der Bosschen, óf over de macht van verleiding
(der geestelijkheid) óf over de eensgezinde overeenstemming van een volk waarbij,
in zulk een kleine oppervlakte, zooveel dwalende en vluchtende personen overal
onderkomen en bescherming vonden’(1).
De boerenkrijg en de priestervervolging maakten de Fransche ambtenaars strenger
en willekeuriger en bij de inwoners steeg de apathie. Meer dan ooit schenen de
openbare ambten hatelijk en meer dan ooit beijverde men zich daaraan te ontsnappen.
In verscheidene gemeenten was er geen plaatselijk bestuur meer. ‘Binders’ en
‘branders’, door de algemeene ontreddering begunstigd, lieten allerwegen van zich
hooren. De wanorde verwekte bij de Commissarisen der departementen onuitstaanbare
machtsovertredingen. In den Raad der Vijfhonderd hekelden de Belgische
afgevaardigden hun ‘proconsulaire’ handelwijze. Frison, vertegenwoordiger van de
Beide-Nethen, stelde een motie voor, waarbij ‘de in de aangesloten departementen
bedreven misbruiken bij het Directoire aangeklaagd werden met verzoek, dezelve te
doen ophouden’. Mallarmé, hoofdcommissaris der Dijle, moest afgesteld en door
Rouppe vervangen worden, zijn ambtgenoot der Schelde werd afgezet en kreeg zijn
vijand, van Wambeke, tot opvolger: te Luik kwam Hauzeur-Simonon in de plaats
van Lambert Bassenge.
Die personeelsveranderingen laten zich verklaren door de evolutie van het
Directoire, dat de Staatsgreep van 30 prairial (18 Juni 1799) zooeven onderworpen
had aan den invloed van het Wetgevend Lichaam, dat door de anti-Jacobinische
verkiezingen vernieuwd was. Een afgevaardigde der Ourthe, Digneffe, vreesde niet,
Merlin de Douai te vergelij-

(1) Lanzac de Laborie: op. cit., deel I, blz. 244.
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ken met Verrès en met den hertog van Alva en te bevestigen, dat ‘van het een eind
van België tot het ander, zijn arglistige politiek gebrandmerkt werd’(1).
Ondertusschen was de oorlog weer aan den gang, en deze maal werd België
bedreigd. Het land was vol vreemde agenten, wier knoeierijen elkander
dwarsboomden. De eenen, betaald door Engeland, dat er op denkt de ‘barrière’ der
Nederlanden tegen Frankrijk weder op te richten, werken voor den prins van Oranje.
De anderen konkelen voor Oostenrijk, wier regeering de provinciën terugeischt,
hetzij om ze te behouden met een stuk van Frankrijk, hetzij om ze na de zegepraal
tegen goeden prijs te verschacheren. Doch het is te laat om een vertwijfeld volk te
doen opstaan. De in den loop van het vorige jaar te vroeg ontspannen wilskracht der
boeren was uitgeput. Tot wat kan een opstand overigens leiden in het vol troepen
bezette land? Niemand verroerde zich, toen, op 19 Mei, de Engelschen Oostende
bemachtigden. Keller, bevelhebber van Brugge, stootte ze gemakkelijk terug, en de
poging werd niet herhaald. De aanwezigheid van den prins van Oranje, ondersteund
door een te Helder ontscheept Engelsch-Russisch korps van 50.000 man, deed de
Bataafsche Republiek niet opstaan; de overweldigers werden door Brune verslagen,
staken weer in zee en kwamen niet meer terug.
De Oostenrijkers hadden niet meer geluk. Vergeefs strooiden keizerlijke agenten
langs de wegen proclamaties van generaal Starhay, waarbij de ‘dappere Belgen
verzocht werden zich te scharen onder de vaandels van hun ouden en doorluchtigen
meester’. Enkel noopten zij Charles de Loupoigne de schuilplaats te verlaten waar
hij zich sedert drie jaar verborgen hield. Hij vond den dood in het stout stuk of liever
in de daad van wanhoop, welke hij te midden van de algemeene onverschilligheid
waagde. Den 30n Juli bij Neerijsche ontdekt, werd hij al strijdend gedood. 's Anderen
daags werd zijn hoofd door den beul op de Groote Markt te Brussel tentoongesteld.
Noch de zegepralen der geallieerden op den Rijn, noch de proclamatie van het
Directoire, waarbij het vaderland in gevaar werd verklaard (13 Juli 1799) verwekten
eenige

(1) A. Orts: op. cit., blz. 318.
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beweging. Niemand hoopte nog, het Fransche juk te kunnen afschudden.
Toch drukte het zwaarder dan ooit op de natie. Deze betreurde voorzeker het Oud
Stelsel niet. Buiten de kleine groep van degenen die uit hetzelve voordeel gehaald
hadden, had het volk zonder ongenoegen dezes verdwijning aanvaard. Het schijnt
wel dat het zich dadelijk gewend had aan den logischen eenvoud der nieuwe
instellingen. Bouteville merkte reeds de gunst, waarmede de hervorming van het
notariaat en die van het hypothecair stelsel dadelijk na haar invoering werden
onthaald(1). Algemeen werd erkend, dat de rechterlijke inrichting waarborgen bood,
die vroeger niet bestonden. De jury was dadelijk populair geworden en, dank zij
dezelve, waren veel vijanden der regeering en veel priesters vrijgesproken geworden(2).
Wat de afschaffing der tienden, der leenroerige rechten, der tollen betreft, voorzeker
werd deze als een weldaad beschouwd. Zelfs had men wellicht genoegen genomen
met de scheiding van Kerk en Staat, ware zij geen voorwendsel tot
godsdienstvervolging geweest. Kortom, niet zoo zeer het stelsel zelf, doch de wijze
waarop het toegepast werd, scheen het volk hatelijk. Het juk was ondraaglijk
geworden. De Belgen waren verontwaardigd, omdat ze wel Franschen geheeten,
doch niet als zoodanig behandeld werden. Zij voelden al te zeer hun
ondergeschiktheid; feitelijk waren zij de onderdanen hunner nieuwe landgenooten.
Waarom werd hun geweigerd, zelven de uitoefening der hun vergunde rechten te
leiden? Waarom werden zij, in hun vaderland, uit alle belangrijke ambten geweerd?
Iedereen kloeg, omdat hij bestuurd werd ‘door uit Frankrijk gekomen individuën,
die geen middelen van bestaan hadden in de streek waar zij vandaan waren, die de
zeden, de gewoonten van het land niet kenden, niet de minste plaatselijke kennis
bezaten, die voor het meerendeel hun zending beschouwden als het voorrecht om te
kwellen, daarvan den last verergerden door de wijze waarop

(1) In het Compte rendu zijner zending, blz. 17, zegt hij dat ‘de aangesloten departementen eer
geneigd schijnen de oude vóór te zijn dan achteruit te blijven op deze heilzame instelling’.
(2) Zie Correspondance de Bouteville in het Algemeen Rijksarchief, reg. 1, nr 60; A. Orts: La
guerre des paysans, blz. 48.
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zij die vervulden en die, na in staat van volslagen ontbering in het land te zijn
gekomen, er de gemeenschappelijke ellende beleedigden door de wraakroepende
weelde welke zij ten toon spreidden of terugkeerden met den op de inwoners
geroofden buit’(1).
Even gegronde als nuttelooze klachten! Zij, welke deze uitten, bemerkten niet, dat
de regeering daaraan niet had kunnen voldoen zonder voor hen de vlag te strijken.
Het was al te blijkbaar dat, zoo de Belgen van dezer toezicht ontlast werden, zij de
revolutionnaire wetten naar hun eigen, zin hadden toegepast. Hun de aanwerving
van het bestuurspersoneel overlaten, kwam feitelijk overeen met hun het zelfbestuur
te geven. Aan zich zelven overgelaten, hadden zij zich de eenvormigheid van het
stelsel niet aangepast, welke de aansluiting hun opgelegd had zonder er zich over te
bekommeren of het met hun zeden en behoeften strookte. Goedschiks of kwaadschiks
zouden zij onder voogdij blijven zoolang hun nationaal bewustzijn niet zou
verzwonden zijn, - en het verzwond niet. Alleen zij bij wie het gesmacht werd door
belang of politieken hartstocht, anti-clericalen als Lambrechts en Rouppe of koopers
van nationale goederen, hadden vrede met een toestand die met hun grondbeginselen
overeenkwam of die hun nieuw verkregen fortuin waarborgde. De anderen waren
gekomen op het punt, dat men elke verandering aanvaardt als zij maar aan het lijden
een einde stelt. Men wachtte op een redder, onverschillig of hij uit Frankrijk of uit
de rangen van de geallieerden kwam. De Staatsgreep van 18 brumaire zou als een
verlossing begroet worden.

(1) Lanzac de Laborie: op. cit., deel I, blz. 299.
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Tweede boek
Het Consulaat en het Keizerrijk
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Hoofdstuk I
Het nieuw stelsel
Voor België meer nog dan voor Frankrijk, maken Consulaat en Keizerrijk een geheel
uit. Zij stellen zich in zijn geschiedenis aan als een tijdperk van vestiging, gedurende
hetwelk het nieuw stelsel in de natie binnendringt en dezelve gansch vervormt. Zij
brachten België tot het punt waarheen zij Frankrijk terugbrachten, en zij maakten de
Revolutie tegen welke zij in Frankrijk reageerden, voorgoed in België inheemsch.
De herinneringen der Belgen brachten hen geenszins terug naar de heldhaftige jaren
van het republikeinsch idealisme. Zij hadden de ‘Marseillaise’ niet gezongen, niet
deelgenomen aan het Bondsfeest, geen vrijwilligers aan de legers gegeven, het hoofd
niet opgestoken omdat zij de wereld zouden vrijmaken. De Republiek welke hun het
Directoire had leer en kennen, was voor hen slechts een soort van hoorigheid geweest.
Eerst met de Staatsgreep van brumaire begonnen zij in de rechten van den mensch
de grondbeginselen van hun collectief leven te zien.
Zoo de geallieerden België in 1799 bemachtigd hadden, begrijpt men zeer goed,
dat de wederinvoering van het Oud Stelsel er mogelijk ware geweest. Dat was niet
meer mogelijk, toen zij het in 1814 bemachtigden. Het opbouwend werk der Revolutie
begint in dit land slechts met Bonaparte: hij huldigt er het nieuwere tijdvak in. Op
het einde van het Directoire lag het oud België ten gronde; op het einde van het
Keizerrijk was er een ander op zijn puinhoopen verrezen.
Van 1800 tot 1814, kan onze geschiedenis samengevat worden als een overgang
van de natie uit een staat van zaken naar een anderen. Daarin ligt heel haar gewicht.
Voor de Belgen is de Napoleontische heldentijd een vreemde zaak en het deel, dat
zij daaraan namen, was slechts het verschrikkelijk rantsoen van het nieuw stelsel.
Zij voelden
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geenerlei fierheid over al de krijgstochten, al de zegepralen waar hun soldaten zijde
aan zijde vochten met de oude en de nieuwe Franschen, welke de keizer ter verovering
van Europa voerde. Zij ondergingen dezelve als een wreeder en harder belasting dan
de andere. De Te-Deums welke zij zooveel jaren lang bij bevel moesten bijwonen,
verschenen hun als de lijkdiensten hunner aan de heerschzucht des meesters
opgeofferde kinderen. Zoo zij medewerkten aan de vergrooting van het onverzadelijk
Keizerrijk waarin zij meegesleept waren, zagen zij daarin slechts een politiek lichaam,
doch geenszins een vaderland, en toen zij het ten slotte moesten verdedigen, gaven
zij het hun bloed, doch wenschten zij meteen zijn nederlaag.
En toch, na zooveel stoornis, angst, vernedering en ellende, bracht dat Keizerrijk,
dat zulke zware offers eischte, hun den inwendigen vrede. Zoo men voor hetzelve
vocht, dan was het ver van hier. Tot in 1814, uitgezonderd tijdens den korten veldtocht
in Walcheren, hoorde men in België het kanon niet meer bulderen, en andere vreemde
soldaten dan krijgsgevangenen zag men niet. De veiligheid die men genoot, deed
den prijs vergeten, dien zij kostte. Nu zag men eindelijk een vaste, hechte,
samenhangende inrichting tot stand komen, de stoffelijke welvaart en de
godsdienstvrijheid herleven. Nieuwe zeden, nieuwe denkbeelden, een nieuwe
levenswending drongen zich op. Zonder Franschman te worden, verfranschte men
zich in de mate, dat men zich inwijdde in den uit de Revolutie geboren modernen
Staat.
In de plaats van de aloude maatschappelijke orde kwam een andere, die gegrondvest
was op de vrije uitzetting van het individu en de algemeene mededinging. De
vernieling der klasse- en gildeprivileges opende voor een ieder het veld der
economische mogelijkheden. Nooit had de ondernemingsgeest, doch ook het
kapitalisme gunstiger verhoudingen aangetroffen. De bloei der nijverheid die de
moderne burgerij deed ontstaan, bereidde terzelfder tijd de omzetting der arbeiders
in proletariërs voor.
De gerechtelijke tegenstelling van bevoorrechten en nietbevoorrechten werd
vervangen door die van rijken en armen, wat voor de toekomst weer nieuwe
vraagstukken voorbereid-
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de. Onder de bewapening van het keizerlijk despotisme teekenden zich de eerste
trekken af van het censitair stelsel, dat hetzelve zou opvolgen. Harerzijds begon de
Kerk genoegen te nemen met den modernen Staat. Zij ook vergat het verleden en
brak haar bondgenootschap met het Oud Stelsel. Doch tusschen haar en het burgerlijk
gezag, dat gemeend had de godsdienstconflicten te kunnen oplossen door ze van zich
te scheiden, door haar onderwijs en weldadigheid te ontnemen en zich van een louter
wereldlijk karakter te doordringen, zou de strijd evenmin eindigen, als hij zou eindigen
in de maatschappelijke orde. Hij zou alleen op een ander terrein en volgens een
andere methode gevoerd worden, zoodat het Napoleontisch tijdvak, dat de
veroveringen der Revolutie duurzaam maakte, tevens ook de stellingen aanwees,
waar, in de toekomst, tegenover elkander zouden staan de belangen en de
grondbeginselen, waarvan de steeds veranderlijke drukkingen den loop der
geschiedenis leiden.

I
De Staatsgreep van 18 brumaire (9-10 November 1799) schijnt in den beginne
geenerlei ontroering in België te hebben verwekt. De natie onderging dien, zooals
zij reeds zoovele revolutionnaire ‘dagen’ ondergaan had. Onder de vreemde
overheersching gebukt, moest het haar hoogst onverschillig wezen, of deze haar
opgelegd werd door drie consuls dan wèl door vijf bestuurders. Sedert zeven jaar
had zij te veel bittere teleurstellingen ondervonden om het nieuw gezag waaronder
zij zou leven, dat vertrouwen te schenken dat Sieyès voor hetzelve vroeg. De oorlog
duurde overigens voort, en de zegepralen der geallieerden lieten de bevrijding
verwachten. Doch de verpletterende zegepralen van Moreau te Ulm en van Bonaparte
te Marengo, vervolgens de vrede van Lunéville (9 Februari 1801), waarbij Oostenrijk,
eens te meer, de Nederlanden aan Frankrijk afstond, deden de laatste hoop verzwinden.
De overwinning van de Republiek op het geweldig bondgenootschap harer vijanden
scheen voorgoed over het lot des lands te beslissen.
Edoch, in de houding der regeering waren teekenen eener nieuwe wending te
bespeuren. Na zoovele jaren van reus-

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

130
achtige gevechten, stelde Bonaparte zich aan als de hersteller der Europeesche orde.
De onderteekening van den vrede van Amiens met Engeland (25 Maart 1802)
verscheen als de dageraad van een tijdvak van algemeene bevrediging. Men vleide
zich met de hoop, dat de opening der Schelde, zoo vergeefs uitgeroepen in 1792, nu,
dank zij de vrijheid der zee, een werkelijkheid zou worden en dat de terugkeer der
handelswelvaart eindelijk het lang tijdvak van ellende en vernedering zou vergoeden.
Even geruststellend was de verandering in de doenwijzen van het bestuur. De
ambtenaars waren niet meer verwaten of laatdunkend. Luider dan iemand, spraken
zij nu van vrijheid, zeiden zij kwaad van de Jacobijnen, schandvlekten zij de tirannie
van het Directoire, Vooral de staking der godsdienstvervolging bracht een genoeglijke
verlichting voor de gewetens der geloovigen. Men voelde wel, dat iets veranderd
was dat men niet goed kon verklaren, doch dat men zich liet welgevallen. Voor de
eerste maal sedert Dumouriez, beschouwde de Republiek de Belgen niet meer als
verdachten en betuigde zij hun een wonderlijke welwillendheid. Toch bleven zij
wantrouwen en waren zij op hun hoede. Wel is waar, waren onder hen geen
tegenstanders bij het plebisciet over de grondwet van het jaar VIII (18 Februari 1800),
doch het aantal stemmers was uiterst gering. ‘'t Is alles wat men mocht hopen, schrijft
een Franschman, in een land waar de openbare geest gedood werd door een eindeloos
aantal wederrechtelijke daden’(1). Niettemin was de openbare meening voorzeker
gunstiger gestemd. De toepassing van de wetten op de loting, die vroeger tot opstand
geleid had, ging dat jaar ongemerkt voorbij.
Tot den val van het Directoire had de regeering in België slechts mogen rekenen
op de hulp van een minderheid Jacobijnen en anti-clericalen. Door hun klein aantal
waren zij verplicht geweest, zich gansch aan haar leiding te onderwerpen, ja zich
door een neophietenijver te onderscheiden, zoodat de groote massa des volks hen
dubbel verfoeide, niet alleen uit afkeer voor hun denkbeelden, doch ook omdat zij
in hen tra-

(1) Lanzac de Laborie: op. cit., deel I, blz. 310.
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wanten van den vreemdeling zag, die met hem tegen hun landgenooten samenspanden.
Toch was het zichtbaar dat zij, sedert de reactie van Thermidor, slechts om redenen
van staatkundig opportunisme hun invloed behielden. De grondwet van het jaar III
had getracht, als het ware, de democratische en ongodsdienstige strekkingen in te
dijken, en het Directoire had zich slechts tot dezer aanhangers gewend om in Frankrijk
de koningsgezinden en in België de Kerk te bestrijden. Eigenlijk had het hen eer
gedoogd dan ondersteund, en na 18 brumaire oefenden zij geenerlei invloed meer
uit.
Wat in de grondwet van het jaar III nog slechts uit den ruwe geschetst was, kreeg
vasten vorm in die van het jaar VIII. Stoutweg verdeelt zij de natie in twee groepen,
wier onderscheid op het fortuin berust. Zoo zij nog het algemeen stemrecht erkent,
vermindert zij het tot de eenvoudige taak de ‘notabelen’ aan te wijzen, die alleen het
staatkundig recht bezitten. En dan nog hebben die ‘notabelen’, door de kiezers der
arrondissementen gekozen, slechts tot taak andere notabelen per departement aan te
wijzen, onder welke een derde schifting eindelijk de ‘lijst van nationaal vertrouwen’
zal uitmaken welke, voor gansch Frankrijk, 5 tot 6000 personen bevat, waaronder
de Senaat de leden van het Wetgevend Lichaam en van het Tribunaat zal aanwijzen.
Aldus wordt de souvereiniteit des volks aan een groep cijnsbetalers overgedragen.
Alleen de bezittende klassen vertegenwoordigen de natie en nemen deel aan de
regeeringszaken. Voortaan is de eigenaar de burger bij uitnemendheid en het nieuw
gezag dat opkomt, rust op het vertrouwen van de bezitters van het fortuin, wier
belangen zich met de zijne versmelten. Door op hen te steunen, versterkt het voorgoed
het uit de Revolutie gesproten stelsel, want het stelt tevens èn oude èn nieuwe rijken
gerust. Voor de eersten, is het de waarborg voor hetgeen zij behielden, voor de
anderen, de waarborg voor hetgeen zij verwierven. Dank zij hetzelve, hoeven de
adellijke ‘ci-devants’ en de koopers van nationale goederen niet meer te vreezen,
onderscheidenlijk door Jacobijnen en koningsgezinden te zullen beroofd worden.
Het beschermt de eenen tegen het gevaar van links en de anderen tegen het gevaar
van rechts.
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Door de Revolutie stop te zetten, versterkt het dezelve dus op het punt waar zij
gekomen is. Vooruitstrevend noch achteruitkruipend, is het de behouder van de
maatschappelijke orde, gelijk deze na zooveel beroeringen tot stand is gekomen. Het
bevestigt ze, om zoo te zeggen, en door ze te bevestigen, doet het dezelve aanvaarden
door allen, ‘die iets te verliezen hebben’.
Noch het Bonaparte voor zijn leven verleend Consulaat (2 Augustus 1802), noch
de uitroeping van het Keizerrijk (18 Mei 1804) brachten een grondige wijziging aan
dit hoofdkarakter van het stelsel, dat door 18 brumaire voorbereid werd. Zij vervingen
den republikeinschen vorm van den Staat door den monarchalen vorm, zij besnoeiden,
meer nog in feite dan in rechten, de beoefening der politieke vrijheid en lieten, ten
slotte, op heel Frankrijk het gewicht drukken van een naar centralisatie en politie
strevend militair despotisme, zonder het verbond van het gezag met de bezittende
klassen te verstoren. Eigenlijk waren zoowel het Consulaat als het Keizerrijk censitaire
regeeringen. Ongetwijfeld speelden de censitairen of, om het woord van den tijd te
bezigen, de ‘notabelen’ daarin een steeds minder belangrijke rol, doch zij haalden
voordeel uit het stelsel en hun was te danken dat het stand hield tot op den dag dat
het hen dwong met hetzelve te breken en voor zich zelf de macht te eischen, welke
hun ontsnapte.
Zoo de grondwet van het jaar VIII aan de verzuchtingen van de ovengroote
meerderheid der Franschen beantwoordde, zoo zou zij, in België, de natie eindelijk
gewennen aan het stelsel, dat ze tot hiertoe slechts door het geweld onderstaan had.
‘Zij berust, zegde de proclamatie waarbij de consuls dezelve het volk aanboden, op
de heilige rechten van eigendom, van gelijkheid en van vrijheid. Het gezag dat zij
vestigt, zal sterk en duurzaam wezen, zooals het hoeft tot het waarborgen van de
rechten van de burgers en de belangen van den Staat. Burgers, de Revolutie, wordt
vastgezet op de grondbeginselen welke met haar begonnen zij is geëindigd’.
Men begrijpt, welk uitwerksel die beloften van vastheid moesten maken, na zooveel
geweidige stoornissen zooveel
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sloopingen, zooveel wederopbouwingen. De edelen en de oude burgerij, die de kosten
van al de nieuwigheden der laatste jaren betaald hadden, die hun voorrechten en hun
bedieningen verloren hadden, die door al het uitvaren tegen de rijken verschrikt
geweest waren, vernamen met genoegen, dat de rechten van den eigendom nu voor
de regeering ‘heilige rechten’ zouden wezen, ja veel heiliger wellicht dan die der
vrijheid en der gelijkheid, vermits de consuls dezelve vooraan plaatsten. Bitter weinig
onder hen droomden nog van een terugkeer naar het verleden. Voor het meerendeel
waren zij bereid den door de Revolutie geschapen toestand te aanvaarden, als de
Revolutie maar ‘gedaan’ was. Want zij merkten heel goed op, dat die revolutie,
waarvoor zij zoo'n schrik gehad hadden,, zich ten slotte ten voordeele der eigenaars
keerde. Het nieuw recht dat zij ingevoerd had, vergemakkelijkte en omringde tevens
met vroeger ongekende waarborgen, koop, verkoop en verpanding der goederen. Het
genot der veiligheid was voldoende om in de toekomst over nieuwe middelen te
beschikken tot het beleggen van de kapitalen, welke uit vrees voor opeisching of
gedwongen leening, zorgvuldig verborgen geweest waren. Vrijheid en gelijkheid
konden geen schrik meer inboezemen, zoodra hun beoefening nagegaan werd door
een op de ‘notabelen’ steunenden Staat. Tot hiertoe hadden alleen de koopers van
nationale goederen in de gunst der regeering gestaan. Voortaan zou de solidariteit
van belangen een toenadering tusschen de oude en de nieuwe rijken verwekken,
welke beiden voordeelig zou wezen. Maatschappelijke vooroordeelen, noch
godsdienstige neigingen konden voortaan de koopers van zwarte goederen en de
erfelijke houders van het fortuin beletten, zich te vereenigen tot een zelfde bezittende
klasse, onder de bescherming van den Staat.
Ook de kleine burgerij en de kleine landelijke eigenaars zagen de toekomst onder
helderder kleuren in. Het herstel der orde zou hun toelaten de economische vrijheid
ten nutte te maken welke, te midden van de algemeene ellende, nog slechts een ijdel
woord geweest was. De afschaffing der ambachtsgilden gaf nu iedereen het recht
zijn beroep te
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kiezen en winkel te houden. Op den buiten openbaarde de afschaffing van de tienden,
van het jachtrecht en van de leenroerige rechten zich ten slotte als een weldaad.
Onderaan de maatschappelijke ladder, hadden arbeiders en handwerkslieden minder
reden om zich te verheugen. De aan iedereen beloofde vastheid van het nieuw stelsel
kon geen voldoening schenken aan degenen onder hen welke, in Luiks
nijverheidsdistricten, overhoop Babeuf gevolgd waren en die gehoopt hadden door
de Republiek allerminstens als ‘de belangwekkendste klasse der burgers’ beschouwd
te zullen worden. Overigens, hadden zij reeds onder het Directoire hun begoochelingen
zien verdwijnen. Verkiezingen waarin zij de meerderheid hadden, waren verbroken
geworden, en de sprekers welke zij toegejuicht hadden als anarchisten behandeld.
Doch zij hadden geen inrichting en waren te weinig talrijk om iets te vermogen.
Ellende was de bron hunner misnoegdheid. Want deze, veel meer dan de
maatschappelijke theorieën, waarvan het meerendeel niets konden begrijpen, was de
schuld hunner houding. Zij zouden tevreden zijn, als zij brood hadden. En de terugkeer
van den vrede verzekerde er hun, want het met Frankrijk vereenigd België beschikt
over een onmetelijk afzetgebied en het was klaar dat, zoodra de omstandigheden zijn
nijverheid zouden doen herleven, een tijdvak van oneindige welvaart voor hetzelve
zou beginnen.
Alles werkte ons samen om den Staatsgreep van brumaire tot een zegen voor de
Belgen te maken. Ongetwijfeld klonken de nieuwe grondwet en meer nog de
vervormingen welke deze onder het Consulaat en onder het Keizerrijk onderging,
hen nauwer dan ooit aan Frankrijk, ongetwijfeld werkten de ‘echte grondbeginselen
der vertegenwoordigende regeering’ slechts onvolledig en werkten zij weldra nog
slechts in schijn. Doch sedert den vrede van Lunéville had men zich immers in de
inlijving moeten getroosten, en waarom zich bekommerd maken over de beoefening
van politieke rechten die, gezien het klein aantal Belgische afgevaardigden bij het
Wetgevend Lichaam, niet zouden toelaten een werkelijken invloed op de regeering
te oefenen?
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In de toenmalige omstandigheden waarvan niemand het eind kon voorzien, beperkt
de algemeene wensch zich tot de hoop, een bestuurshervorming te zien ontstaan die
het land zou toelaten zijn wonden te heelen en den arbeid te hervatten. En die wensch
werd weldra aanhoord. De wet van 17 Februari 1800 (28 pluviose jaar VIII) schiep
de inrichting welke niet alleen tot het einde des Keizerrijks zou werkzaam zijn, doch
zelfs, na Napoleons val, gedurende heel den duur van het koninkrijk der Nederlanden
in haar hoofdtrekken bleef bestaan en waarop nog gedeeltelijk die van het huidige
België gegrondvest is(1).
Het hoofdbestanddeel van dat stevig bestuurswerkuig is de prefectuur, wier naam,
aan de officieele taal van het Romeinsch Keizerrijk ontleend, reeds het denkbeeld
van gezag bevat, dat de nieuwe regeering leidt. De commissarissen, door het Directoire
in de bij verkiezing geschapen departementale besturen geplaatst, waren slechts
bemiddelaars tusschen dezelve en het hoofdgezag geweest. Overeenkomstig de
revolutionnaire grondbeginselen, had de grondwet van het jaar III de plaatselijke
aangelegenheden aan de burgers overgelaten, zoowel in de departementen als in de
gemeenten, en had zij de bestuurders slechts een soort van toezicht voorbehouden.
Feitelijk was, in België, vooral de practijk gansch anders geweest dan de theorie. De
regeering ontzag zich niet de verkiezingen te verbreken, welke haar mishaagden,
slecht geziene bestuurders af te zetten en haar commissarissen de perken hunner
plaatselijke bevoegdheid te laten overschrijden. De wanorde waartoe noodzakelijk
aanleiding werd gegeven door dat gedurig conflict tusschen hetgeen had moeten
gedaan worden en hetgeen gedaan werd, vergde een radicale hervorming. Deze
geschiedde door de vervanging van de bij verkiezing aangestelde bestuurders en van
de commissarissen door prefecten.
Voortaan heeft het hoofdbestuur, in elk departement, in

(1) Voor de bijzonderheden van het keizerlijk bestuur en de wijzigingen welke het onderging,
volstaat het den lezer te verwijzen naar het zeer nauwkeurig boek van P. Poullet: Les
institutions françaises de 1795 à 1814. Essai sur les origines des institutions belges
contemporaines, blz. 537 en volg. (Brussel, 1907).
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den persoon van den prefect, een door hetzelve aangestelden ambtenaar, die voor
hetzelve verantwoordelijk is en volgens dezes leidraden handelt, wil zeggen, een
uitvoeringsagent in den vollen zin des woords. Tegenover den prefect, staan nog
slechts geadministreerden. Hij regeert hen en zij gehoorzamen; onder het Keizerrijk
zegt men, dat hij ‘een keizer in 't klein’ is. En om te beletten, dat de bevolking op
hem den minsten invloed uitoefene, wordt hij meestal aangesteld als vroeger de
podestaten en de baljuws der middeleeuwen of de intendanten, van het Oud Stelsel,
in een midden dat hem zoo vreemd mogelijk is. Behoudens een kortstondige
uitzondering, komen, in België, al de prefecten uit Frankrijk, ja uit Italië.
Heel het bestuur van den Staat, met Parijs verbonden, zooals het te Rome op het
einde van het Romeinsch Rijk ging, wordt geleid door een zelfde beweging, welke
het de maatschappij mededeelt. Het is tevens regelmatig en eenvormig. Het heeft tot
opdracht, in de 102 departementen van het onmetelijk Keizerrijk alles te vernietigen
wat nog rest van de gewestelijke ongelijkheden, om ze naar een zelfde leest te
schoeien, gelijk de door de munt geslagen daalders. Zijn voornaamste taak is:
gehoorzamen en doen gehoorzamen. Zonder oorlof mag het geenerlei initiatief nemen.
Tot hiertoe waren al de ambtenaars der Republiek tevens revolutionnaire ijveraars
geweest; voortaan zullen zij nog slechts de bewierookers der regeering wezen. ‘Wees
steeds de eerste magistraat van het departement, nooit de man der Revolutie’, zegde
hun bij hun aanstelling de minister van Binnenlandsche Zaken, Lucien Bonaparte.
En allen, wat zij ook vroeger waren, koningsmoorders, Jacobijnen, ‘feuillanten’ of
‘ci-devants’, volgden stipt het ordewoord. Niets was gemengder dan hun personeel,
niets treffender dan zijn discipline. Het scheen alsof de herstelling der orde hun doet
vergeten welke rol zij in de verloopen crisis gespeeld hebben. Evenals voor Bonaparte,
is de Revolutie voor hen ten einde. Het komt er nu op aan, dezer grondbeginselen te
schikken naar de politiek van maatschappelijk herstel welke voortaan het gezag
bezielt. De boodschap is de bezittende klassen vertrouwen inboezemen. ‘En gij, roept
Faipoult
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uit, toen hij bezit neemt van de prefectuur van het departement der Schelde, en gij,
hooggeachte gegoede burgers, eigenaars, handelaars, weest bereid de regeering
behulpzaam te zijn in haar heilzame inzichten!’(1).
Naast den prefect, oefent de Raad der prefectuur, wiens leden door den eersten
consul, later door den keizer aangewezen worden, de rechtsbevoegdheid en de
betwistbare zaken uit. Beneden hem, in de ‘gemeentelijke arrondissementen’ van
het departement, zijn de onderprefecten werkzaam, welke door hem aan de keus der
regeering voorgesteld en door hem nagegaan worden.
Zoo de wil der inwoners bij het bestuur van geen tel meer is, werken de ‘notabelen’
toch in zekere mate daaraan mede. Eenigen onder hen, 16 tot 24, door het Staatshoofd
gekozen op een lijst van de notabelen van het departement, maken den algemeenen
Raad van het departement uit. Aanvankelijk koos men daartoe, in België, slechts
koopers van nationale goederen, die het stelsel gansch toegedaan waren. Later, na
het Concordaat en meer en meer na de uitroeping des Keizerrijks, zetelden daarin
op hun beurt grooteigenaars en burgers die zich door hun verstand onderscheidden.
De Algemeene Raden hadden overigens niet den minsten politieken invloed. Hun
bevoegdheid beperkte zich tot het indeelen der belastingen en tot het uiten van hun
meening over den toestand van het departement. De Arrondissementsraden, in elke
onderprefectuur, waren op dezelfde wijze samengesteld en vervulden dezelfde rol
in hun engeren werkkring.
Al de zelfstandigheid, welke de grondwet van het jaar III, op tamelijk onbehendige
wijze, de gemeentebesturen verleend had, verdween in de grondwet van het jaar VIII.
De kantonnale gemeentebesturen werden afgeschaft, terwijl de andere niet meer bij
verkiezing zouden aangesteld worden. Elke gemeente, groot of klein, had haar ‘maire’,
haar toegevoegden ‘maire’ en haar gemeenteraad. Zij werden door

(1) Recueil des arrêtés du préfet du département de l'Escaut, blz. 15.
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de regeering benoemd in de plaatsen van meer dan 5000 inwoners, door den prefect
in de andere, zoodat zij veeleer op ambtenaars dan op gemeentemagistraten geleken.
De ‘maire’ en zijn toegevoegde alleen namen het plaatselijk bestuur waar. De
Gemeenteraad, aangeworven onder de hoogst aangeslagen inwoners, kwam hoogstens
vijftien dagen per jaar bijeen, en had slechts bevoegdheid in zake uitgaven,
ontvangsten en openbare werken. Heel de inrichting, zorglijk nagegaan door den
prefect, die er dus vooral op bedacht was geen vermaningen op te loopen, behield
niet het minste spoor van de onafhankelijkheid welke het gemeentestelsel eeuwen
lang in België gekenschetst had. Zij botste geweldig tegen de nationale traditie aan;
het is dan ook niet te verwonderen, dat zij, in tegenstelling met het prefectoraal
bestuur, den val van het Keizerrijk niet overleefde.
Daarentegen is het rechterlijk stelsel, zooals het door het Consulaat, vervolgens
door het Keizerrijk geschapen werd, tot den huidigen dag toe schier onveranderd
gebleven, met zijn vrederechters, zijn rechtbanken van eersten aanleg en zijn
beroepshoven (keizerlijke hoven). Van zulke, bestonden één te Brussel en één te
Luik. Alleen het departement der Bosschen was begrepen in het gebied van een hof,
dat buiten de oude grenzen van het land, namelijk te Metz gevestigd was. Men voege
daarbij de instelling der assisenhoven, waarin, door een tamelijk zonderlinge
tegenstrijdigheid met den algemeenen geest der instellingen, de jury behouden bleef.
Wat de magistraten betreft, de wet waarborgde hun gezag en hun onpartijdigheid,
door hen onafzetbaar te verklaren, door hun hooge jaarwedden toe te kennen en hun
de eerste plaats onder de burgerlijke ambtenaars aan te wijzen. Melding verdient nog
de oprichting der handelsrechtbanken (1807) en die der Werkrechtersraden, waarvan
de eerste in België in 1810 te Gent ingesteld werd. Tot aanvulling van die korte schets
eener inrichting die nog ten huidigen dage bestaat, herinneren wij ten slotte aan de
afkondiging der wetboeken: burgerlijk
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wetboek in 1804, wetboek voor rechtspleging in burgerlijke zaken in 1806, wetboek
voor rechtspleging in strafzaken in 1808, handelswetboek in 1807, strafwetboek in
1810, waarin het tevens revolutionnair en behoudsgezind ideaal van het nieuw stelsel
wellicht het duidelijkst geuit wordt.
In zake geldwezen, werd weinig veranderd aan de grondbelasting, zooals het
Directoire die ingevoerd had. Het kadaster, ingesteld in het jaar XI, diende tot
grondslag voor dezer heffing. Andere rechtstreeksche belastingen, deels oudere,
gedeeltelijk nieuwere, het patentrecht, de belasting op mobilair en de belasting op
deuren en vensters bestonden naast dezelve. Doch het Keizerrijk gaf vooral uitbreiding
aan de onrechtstreeksche belastingen op wijn, appelwijn, bier en brandewijn, die het
volk zoo hatelijk werden, onder den naam van ‘vereenigde rechten’. Ook het
tabakmonopolie werd een rijke bron van inkomsten voor de schatkist. Het spreekt
van zelf, dat registratie en zegel bleven bestaan. Wat de douane betreft, deze zwenkte
meer en meer naar een protectionistische richting om ten slotte met de continentale
blokkade op het schier volstrekt invoerverbod uit te loopen.
Doch, meer nog dan rust en bestendigheid verzoende de terugkeer van den
godsdienstvrede de Belgen heel en al met het nieuw stelsel. Na den Staatsgreep van
brumaire was de vervolging feitelijk afgebroken. De niet door de gemeenten
vervreemde kerken werden ter beschikking van den eeredienst gesteld; de van de
priesters gevergde eeden werden vervangen door een eenvoudige belofte van
getrouwheid aan de grondwet; de overheden lieten het opdragen der diensten meer
en meer vrijheid. Toch heerschte nog wantrouwen. Uit Emmerich zette de
aartsbisschop van Mechelen de geestelijkheid aan, de regeering hoegenaamd niets
te beloven.
Een nieuwe vlugschriftenoorlog stelde onverzoenlijken en opportunisten tegenover
elkander. Doch die beroering zelf was een teeken van de verdraagzaamheid van het
gezag. Overigens was deze slechts ingegeven door de zorg, in alles
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de leidraden van den Pauselijken Stoel op te volgen. Toen vernomen werd dat Rome
het Concordaat bekrachtigd had, was 't een algemeene verlichting. Juist omdat de
Belgische geestelijkheid ‘ultramontaansch’ was, had zij geen reden meer om in haar
verzet te volharden, zoodra Pius VII met Bonaparte akkoord ging. De overlevende
bisschoppen (behalve de aartsbisschop, de uitgeweken bisschoppen van Luik en
Ieperen) voldeden aan 's pausen verzoek en zonden hun ontslag naar Rome.
Sedert de oprichting der nieuwe diocesen onder Philips II (1559), waren de
kerkelijke omschrijvingen niet meer gewijzigd geworden. De bij het Concordaat
gevoegde bul van 29 November 1801 veranderde die zoo grondig als de oprichting
der departementen de burgerlijke omschrijvingen veranderd had. In stede van negen
diocesen waren er nog slechts vijf; die van Brugge, Ieperen, Antwerpen en Luxemburg
werden afgeschaft. Evenals onder het Romeinsche Rijk, paste de Kerk haar indeeling
tot die van den Staat aan. De departementen der Dijle en der Beide-Nethen vormden
het bisdom Mechelen, dat van Jemappes het bisdom Doornijk, die der Schelde en
der Leie het bisdom Gent, dat van Samber-en-Maas het bisdom Namen, die der
Ourthe en der Beneden-Maas het bisdom Luik. Mechelen behield zijn rang van
aartsbisdom, en het gebied van zijn aartsbisschop strekte zich niet alleen uit over het
oud België, - ter uitzondering van het tot de diocese Metz behoorende departementen
der Bosschen, - doch ook over de bisdommen Aken, Trier en Mainz.
De organieke artikelen welke het Wetgevend Lichaam het Concordaat toevoegde
en met welke het afgekondigd werd (18 April 1802), gaven het een Gallicaansch
voorkomen, dat best geschikt was om bij de Belgische geestelijkheid de bitterheid
van de twisten, vroeger verwekt door Jansenisten en Febronisten, te doen herleven.
Protestaties verrezen, en Cornelis Stevens groot-vicaris van Namen, begon dadelijk
tegen het Concordaat een strijd, dien hij tot het einde des Keizer-
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rijks zou voortzetten. Oudleeraar van de hoogeschool te Leuven, blijft zijn standpunt
onder Napoleon dat, waarop mannen als van Eupen en Duvivier zich onder Josef II
geplaatst hadden. Tegen de rechten, welke de regeering zich over de Kerk aanmatigt,
stelt hij, nu eens in Latijnsche verhandelingen, dan weer in Fransche of Vlaamsche
vlugschriften, de grondbeginselen der Leuvensche godgeleerdheid. Achternagezet
door de gendarmerie, ontsnapt hij niet alleen aan het gerecht, doch hij vindt nog
drukkers voor de verboden schriften die hij dagteekent e latebris nostris of ‘uit de
spelonk, door de Voorzienigheid te onzer beschikking gesteld’. Napoleons gramschap
verwekt vergeefs tegen hem den ijver van Fouché, van Champagny, van de prefecten:
de politie vermag slechts, hier en daar, de hand te slaan op een ondergeschikten
handlanger van den onruststoker. Want goedgunstige hulp wordt hem moedig geboden
en hij is de geest van een soort van clericale samenzwering van dorpsmaires, gewezen
monniken, landelijke priesters, die zich gelasten ondershands zijn schriten rond te
deelen. 't Is zekerlijk ten onrechte dat Monge, na een toezichtsreis in België, hem
verdenkt in Engelschen dienst te staan. Geenerlei spoor van politiek in zijn
propaganda. Hij is slechts de kampioen der Kerk, zooals hij die begrijpt en,
pausgezinder dan de paus zelf, bekommert hij zich bitter weinig over de toegevingen
welke de omstandigheden Pius VII afgedwongen hadden. Het volstaat, dat hij niet
door Rome veroordeeld wordt, om zijn strijd voort te zetten. Deze ontmoette zooveel
bijval, dat in de streek van Halle een kleine secte van het Concordaat vijandige
katholieken, de Stevenisten, tot stand kwam, waarvan de laatste overblijfselen nog
niet verdwenen zijn(1).

(1) Zie, omtrent Stevens en het Stevenisme: F.-J. Lamy: Notice sur la vie et les écrits de l'abbé
Corneille Stevens. Revue catholique, 1857, blz. 167, 345, 391, 459; E. Cauwenberghs: Le
stévenisme dans les environs de Hal. Annales du Cercle archéologique 'd'Enghien, deel VI
[1898-1907]; A. Kenis: Eene godsdienstsecte in België, 1903; F. Courtois: Autour du
Stévenisme. Annales de la. Soc. Arch. de Namur deel XXXII [1914].
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Toch aanschouwden de overgroote meerderheid der geestelijkheid en der geloovigen
het Concordaat als een weldaad. Dank zij hetzelve, kon het verleden aan het
tegenwoordige aangepast worden, zoowel op kerkelijk als op burgerlijk gebied. Door
hetzelve aan te nemen, brak de Kerk met het Oud Stelsel en aanvaardde zij de
Revolutie. Het schafte, wel is waar, haar privileges af en scheidde ze van den Staat,
terwijl het haar toch onder het toezicht der regeering hield, doch daarentegen verzekert
het haar bestaan, belastte het zich met het onderhoud harer geestelijkheid en omringde
het den herstelden eeredienst met een ontzag, dat heilzaam was voor den
maatschappelijken vrede en voor de behoudsgezinde belangen, welke Bonaparte
graag tot zijn politiek zag toetreden. Het kwam er weinig op aan dat, volgens de
bedoeling van den eersten consul, de Kerk vooral bestemd was om een
regeeringswerktuig te worden: de gevolgen daarvan zouden eerst later te voorschijn
komen. Vooralsnog zagen de katholieken in het Concordaat slechts den beschermer
van den godsdienst en schreven zij hetzelve de gevoelens toe, welke hen bezielden.
Zij waren verheugd te zien, dat de Kerken weder geopend werden, dat kruisen en
haantjes weer op de klokketorens, en de heiligenbeelden aan de gevels der tempels
verschenen, dat de priesters weer hun kleed mochten aantrekken en de sacramenten
aan de zieken dragen, dat de processies in volle plechtigheid de straten der steden
en de baantjes der velden doorkruisten. Zij luisterden met genoegen naar het kleppen
der zoo lang stom gebleven klokken en haar geluid scheen den terugkeer van al de
door het Directoire gebannen oude gewoonten te begroeten. Geen wettempels meer,
geen koude decade-plechtigheden, geen republikeinsche kalender meer. Deze
nieuwigheden, welke de godvruchtige zielen geërgerd en een ieder verbitterd hadden,
vielen zelfs vóór haar officieele afschaffing in onbruik. De Zondag werd weer de
dag des Heeren voor de geloovigen en de gebruikelijke rustdag voor de anderen. De
mis werd gezongen vóór de ingetogen en erkentelijke menigte, doch was niet meer
verplichtend. Want
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zoo het Concordaat de geloovigen de vrijheid bracht, schonk het die ook aan
ongeloovigen, onverschilligen, aan ketters. Ook de protestanten hadden deel aan die
verdraagzaamheid, welke Josef II vruchteloos getracht had hun te verleenen.
Onzijdigheid van den Staat in zake godsdienst werd een der eerste grondbeginselen
van het modern leven.
Dank zij het beleid en de waakzaamheid der prefecten, waren van 1803 af, de
laatste sporen van verdeeldheid in den schoot der geestelijkheid verdwenen. Al de
priesters beloofden de grondwet trouw; beëedigden en onbeëedigden verzoenden
zich met elkander en erkenden het gezag van hun nieuwe bisschoppen. Seminariën
en kleinseminariën begonnen dadelijk de zoo lang afgebroken aanwerving van het
priesterschap te verzekeren. En allerzijds kwamen de uitgezette geestelijken terug
van de eilanden Ré en Oléron, te midden van de vereering hunner parochianen. De
tevredenheid was algemeen.

II
Nochtans, zoo het nieuw stelsel de gewetens bevredigt en de belangen vrijwaart, is
het nog minder nationaal dan dat van het Directoire. De versmelting met Frankrijk
blijkt nu volledig en definitief. Trots zijn despotisme, had het Directoire, uit politiek
belang, steeds getracht, het personeel der departementale besturen van België in den
schoot der republikeinsche minderheid des lands aan te werven. Mannen als de
Bassenge's te Luik, du Bosch te Gent, Rouppe te Brussel, waren voor hetzelve niet
alleen verkleefde helpers, doch ook werkzame ijveraars geweest. Doch daar hun
persoonlijke overtuiging hen aan de door den Staatsgreep van brumaire neergeworpen
regeering hechtte, vielen zij met dezelve. Hun ‘Jacobinisme’ maakte hen verdacht
bij een gezag, dat vóór alles gehoorzaamheid eischte. Van toen af moesten zij zich
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met ondergeschikte bedieningen generen of in vergetelheid leven. Het voorbeeld van
Rouppe, die in 1802 afgesteld werd omdat hij geprotesteerd had tegen de opsluiting
in het fort van Ham van eenige van smokkelarij betichte Brusselaars, bewees hun
dat al te luide spreken ongelegen was. De les ging niet verloren. Het Keizerrijk was
het rijk van het stilzwijgen. Zelfs tot kort bij zijn rampspoedig eind, dorst het verzet
zich slechts door stomme afkeuring uiten.
Napoleon, die niet aarzelde belangrijke posten aan Italianen op te dragen, betuigde
immer jegens de Belgen een beteekenisvol wantrouwen. Hij had te veel politiek
doorzicht en was al te nauwkeurig ingelicht om niet te begrijpen, dat de bevolking
der aangesloten departementen veel meer voor hem overhad dan voor Frankrijk.
Daarvan kon hij zich persoonlijk rekenschap geven bij de reis, welke hij in den zomer
1803 door België maakte.
Daar hij voornemens was de republiek door de monarchie te vervangen, had die
behendige tooneelmeester bij de Belgen, verre van de Parijsche spotters, het uitwerksel
willen beproeven van het keizerlijk praalvertoon, waarnaar hij dorstte. Alles was
berekend om zijn persoonlijk aanzien te verhoogen en hem als een vorst te doen
verschijnen. Josephine vergezelde hem, getooid, glimlachend, welwillend als een
koningin. Kardinaal Caprara bevestigde door zijn aanwezigheid de verzoening van
den grooten man met de Kerk, terwijl de beide andere consuls slechts schenen
tegenwoordig te zijn om door hun onbeduidendheid beter de almacht van hun collega
te doen uitkomen. Overal waar hij kwam, was 't een oprechte, ongekunstelde
geestdrift. De verbazing welke zijn jeugd op de menigte maakte, verhoogde nog
dezer bewondering. Hij liet na zich een indruk van een buitengewoon, bevoorrecht
wezen, van een soort van messias. Al zijn gebaren waren gezocht en bereikten hun
doel. Te Gent woonde hij de mis bij, en het volk was opgetogen toen het hem de
blijken der levendigste godsvrucht zag geven. Te Brussel, midden van de pracht der
feesten en vleierijen die hem verscheidene dagen
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lang omringden, handelde hij beurtelings als een goedaardige vorst en als een opperste
Staatshoofd, die beslist over oorlog of vrede. Onvermoeibaar, zag men hem
wapenschouwingen bijwonen, gehoor geven, fabrieken bezoeken, met de ministers
werken, verfraaiings- of versterkingswerken bevelen. Het is dan, dat de ontzaglijke
werken besloten werden, welke van Antwerpen de grootste oorlogshaven van Europa
zouden maken.
Want 't was reeds uit met de rust die heerschte sedert den vrede van Amiens. De
oorlog met Engeland was pas herbegonnen (Mei 1803) en toen Bonaparte België
bezocht, had hij zich niet alleen persoonlijk rekenschap willen geven over den geest
der natie, doch tevens over de uitvoering der bevolen militaire voorbereidselen en
over de werking van het nieuw bestuur. Denkelijk was hij over zijn reis tevreden,
doch vastbesloten een streng toezicht uit te oefenen over een zoo talrijk volk, dat
zoo dicht bij Engeland woonde en dat, in zeden, gevoelens en denkbeelden zoozeer
met het Fransche volk verschilde; want voorzeker had hij zulks opgemerkt.
Heel zijn regeering door, wachtte hij zich dan ook, de Belgen tot het bestuur van
hun land toe te laten. Al de voornaamste posten werden er van den beginne af
voorbehouden aan Franschen van Frankrijk. De prefecten waren Franschen, de
bisschoppen waren Franschen, al de hooge ambtenaars van bestuurs- en gerechtswezen
waren Franschen. Alleen de mindere bedieningen waren de Belgen voorbehouden:
die van raadsheeren bij de keizerlijke hoven, van onderprefecten, van raadsheeren
bij de prefectuur, van ‘maires’, van vrederechters. En zelfs buiten hun land,
volbrachten zij hoogst zelden een loopbaan in den dienst van het Keizerrijk. De
enkele uitzonderingen welke te vermelden zijn, als die van J.-F. Beyts, prefect van
Loir-et-Cher, van A.-P. Celles, prefect van Loire-Inférieure, vervolgens der Zuiderzee,
van G.-I. de Stassart, prefect van Vaucluse, van de Coninck-Outerive, prefect van
Ain, van Jemappes, vervolgens van de Scheldemonden en de Elbemonden, van den
prins van Gaver, prefect
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van Seine-et-Oise, bevestigen slechts een regel, die zoo algemeen was in de burgerlijke
bedieningen als in de militaire posten of in de kerkelijke waardigheden.
Rechtens, waren de Belgen Franschen geworden. De regeering laat geenerlei
gelegenheid voorbijgaan daaraan te herinneren en zij zelven aanvaarden den toestand,
doch geenszins vrijwillig. In der waarheid zijn zij slechts gelaten. Gedurende de
zeeghaftige jaren van het Consulaat en den aanvang van het Keizerrijk, hoopt niemand
nog op den terugkeer tot het zelfbestuur. Hetzelve is nog slechts een verwijderde
herinnering, een al te dikwijls bedrieglijke droom, dan dat men ooit aan zijn
werkelijkheid kunne gelooven. Men kan geen Franschman worden en men is geen
Belg meer. Men vergenoegt zich te leven, laat zich het beste smaken, zonder dit als
lekker te beschouwen. In stede van een wezenlijk nationaal bewustzijn, heerschen
slechts onbestemde verzuchtingen naar een betere toekomst, zonder dat men kan
zeggen waarin deze zou bestaan.
Wie zou het land kunnen bevrijden? Oostenrijk? Heeft het niet reeds tweemaal,
te Campo-Formio, vervolgens te Lunéville, uitdrukkelijk aan België verzaakt? En
werd het niet, naderhand, door de opzienbarende nederlagen van Ulm en Austerlitz
en door het vernederend verdrag van Presburg (December 1805) voorgoed ter zijde
gesteld? Was Frans II, dien men in 1794 een poos te Brussel gezien had, als vorst
niet zoo onbeduidend gebleken als zijn uiterlijk weinig sympathisch voorkwam?
Was hij overwinnaar geweest, dan had hij voorzeker bij de Belgen de vorstentrouw
doen herleven, welke de regeering van Josef II had doen verzwinden. Want wat was
kortom, Josefs despotisme geweest, in vergelijking van dat van het Directoire? Had
het Habsburgsche huis eenig ontzag behouden, dan had het volk zich zekerlijk
Maria-Theresia en den goeden Karel van Lotharingen herinnerd. Doch Oostenrijk
had al te slecht figuur op de slagvelden gemaakt, dan dat nog staat kon gemaakt
worden op een rijk; dat gedurig verslagen werd. En wie bleef buiten Oostenrijk over?
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Een restauratie der Bourbons had het lot der Belgen geenszins veranderd. Onder
koning als onder keizer, waren zij Franschen gebleven. De erfgenamen van Lodewijk
XVI waren voor hen vreemdelingen, wier namen zelf hun onbekend waren en wier
houding zeker niet van aard was om hen te vervoeren. Het blijkt niet, dat zij belang
stelden in de samenzweringen van Cadoudal en van Pichegru of dat de rechterlijke
moord van den hertog van Enghien, die gansch Europa verontwaardigde, veel opzien
onder hen baarde. Was van Engeland iets te verwachten? Ontegensprekelijk was het
de geduchtste en verwoedste onder Napoleons vijanden. Doch de slagen die het hem
zou toedienen, zouden voorzeker op België neervallen. Het zou de Schelde blokkeeren,
den zeehandel verlammen, en met angst dacht men aan een ontscheping der Engelsche
troepen in Vlaanderen, die het land eens te meer zouden verheeren.
Waarheen men den blik ook wendde, nergens was een waarschijnlijke of
wenschelijke verandering te gemoet te zien. Wat zou er gebeuren, zoo het huidig
stelsel door een nieuwen storm meegerukt werd? Men begon zich aan hetzelve te
gewennen en, ter uitzondering van een kleine groep grijsaards die niets geleerd en
niets vergeten hadden, steeg het aantal dergenen, welke den terugkeer tot den ouden
toestand als een nieuwe omwenteling beschouwden. Wat zou er van de nieuwe
instellingen worden, zoo het Keizerrijk verdween? Zouden op haar puinhoopen
degene herbouwd worden welke zij gesloopt had? Wie wou nog weten van de
vervanging der departementen door de oude gewesten, van het herstel van de
privileges, van de aloude inrichting van het gerecht, van de belastingen, van het
geldwezen met al haar zwarigheden, traagheid, ja haar onbillijkheid, welke men
inzag sedert men er van ontslagen was? Alles dooreen, was het nieuw bestuur beter
dan het oud en was de regeering der prefecten verreweg te verkiezen boven die der
Staten. Vander Noots memorie over de Brabantsche grondwet kwam nog slechts
voor als een verhandeling over den
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ouden tijd; de archieven der te niet gedane besturen waren nog slechts bescheiden
voor de geschiedenis: het verleden was dood en begraven en niemand wenschte zijn
verrijzenis. Want die verrijzenis ware een zoo verschrikkelijke ramp geweest als zijn
dood geweest was. Niet alleen had zij een nieuwe staatkundige beroering meegebracht,
doch zij had tevens de maatschappelijke orde onderstboven geworpen.
Al te veel belangen hingen nu van het nieuw stelsel af, dan dat het kon instorten
zonder weergalooze rampen te verwekken. De koopers van nationale goederen, wier
aantal vergrootte sedert de paus, door het onderteekenen van het Concordaat, de
verbeurdverklaring der kerkelijke goederen bekrachtigd had, zagen in hetzelve den
waarborg voor hun pas verworven fortuin. De prefecten hadden opdracht gekregen,
de vrees te verdrijven, die verwekt werd door de welwillendheid waarmede het gezag
de geestelijkheid nu bejegende. Faipoult maakt plechtig kond, dat ‘de in de handen
der koopers overgegane nationale eigendommen onschendbaar geworden zijn en dat
de regeering dezelve evenmin zal teruggeven als ze de familie der Bourbons Frankrijk
zal teruggeven’(1). Men kan dus in volle veiligheid blijven koopen; daar elke nieuwe
verkoop voor den Staat een aanhanger won, steeg dezes vastheid in dezelfde
verhouding dat de kerkgoederen het kapitaal der burgerij vergrootten. De
wedergeboorte der nijverheid droeg ook het hare bij om den toestand te bevestigen.
Hoe meer voordeel fabrikanten en ondernemers uit het nieuw douanestelsel en uit
Frankrijks onmetelijk afzetgebied haalden, des te meer wenschten zij het behoud van
een toestand, waarvan zij alleszins de weldaden ondervonden. De Staat mocht dus
rekenen op de toetreding van die klasse nieuwe rijken die, onder zijn bescherming,
de steeds belangrijke wordende rol aannam, welke zij

(1) Recueil des arrêtés du préfet du département de l'Escaut, blz. 477.
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in den loop der eeuw zou vervullen. Allen hadden rechtstreeks belang in zijn behoud,
dat met het hunne versmolt.
Zoo edelen en patriciërs dezelfde redenen niet hadden om hem te steunen, dan
toch hadden zij ook geen reden om zijn val te wenschen. Voor de eerste maal sedert
Jemappes, voelden zij zich verzekerd zoowel voor hun personen als voor hun
goederen; zij waren gerustgesteld. In der waarheid, voelden zij geenerlei genegenheid
voor een regeering die hen tot het gemeenschappelijk peil had doen dalen en, in den
beginne althans, op haar revolutionnairen oorsprong boogde. Doch van den dag af
dat Napoleon, keizer uitgeroepen, tot het Oud Stelsel scheen terug te keeren en meer
en meer monarchale strekkingen liet blijken, hielden velen hunner op een gezag te
verfoeien, dat de aristocratie met gunsten overlaadde. De Fransche adel gaf immers
het voorbeeld van zulken ommekeer! Langzamerhand namen de leden van de oude
familiën bedieningen aan. Graaf van Mérode-Westerloo en hertog van Ursel waren
‘maires’ van Brussel, graaf Duval de Beaulieu, ‘maire’ van Bergen, baron de
Sélys-Longchamps, ‘maire’ van Luik; anderen aanvaardden een mandaat in het
Wetgevend Lichaam of in den Senaat. Om hun trouw te betuigen, heetten de ouders
hun zonen Napoleon en hun dochters Maria-Louisa.
Ongetwijfeld droegen de verdiensten van het bestuur ruim tot dien uitslag bij. Het
is onbetwistbaar, dat de prefecten over het algemeen zeer behendig gekozen waren(1).
Hoogst zeldzaam waren zij die, als de Elzasser Birnbaum, in de Bosschen, of als
generaal Ferrand in de Beneden-Maas, na enkele maanden moesten vervangen worden.
Meerendeels vervulden zij hun taak met evenveel ijver als beleid en toewijding. Zij
waren voorbeeldige ambtenaars. Zij wijdden België in de bestuursmethodes van het
modern leven in en de bureaucratie is tot heden toe blijven bestaan met de vormen
welke zij haar gaven, zoodat zelfs de halsstarrigheid waarmede deze behouden
worden, hun nog hulde brengt.

(1) Omtrent de prefecten, raadplege men, bij gebrek aan afzonderlijke beschrijvingen, de
inlichtingen, gegeven door Lanzac de Laborie: op. cit., deel I, blz. 313 en volg., en deel II,
blz. 7 en volg.
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Leden van den ouden adel als Doulcet en Pontécoulaut, de Chaban, La Tour-Dupin
of d'Houdetot in de Dijle, als de Viry of Chauvelin in de Leie, als d'Herbouville of
Voyer d'Argenson in de Beide-Nethen; bekeerde Jacobijnen als Faipoult in de Schelde,
Lacoste in de Bosschen, Loysel in de Beneden-Maas, Cochon in Beide-Nethen;
oud-Thermidorianen of Girondijnen als Pérès in Samber-en-Maas, Desmousseaux
in de Ourthe, Garnier in Jemappes, bevlijtigen zij zich even gewetensvol, den meester
nauwgezet te dienen. Hun afkomst verraadt zich slechts door de meerdere of mindere
hoofschheid hunner manieren. In het openbaar is hun houding overal dezelfde en
wèl overeenkomstig de inzichten van de regeering waarvan zij afhangen. De eenige
Belg die onder hen voorkwam, de Coninck-Outerive die, na het departement van de
Ain te hebben bestuurd, van 1808 tot 1810 prefect van het departement van Jemappes
was, onderscheidt zich geenszins van zijn Fransche ambtgenooten. Hij is even lenig,
even gehoorzaam, even onderdanig aan het gezag. Geen zweem van
onafhankelijkheidszin bij die mannen, waaronder velen nochtans vroeger blijken van
wilskracht en karakter gaven. Zij zijn slechts en willen slechts zijn werktuigen in
Napoleons almachtige hand. Voyer d'Argenson, de eenige die uitzondering op den
regel maakte, betaalde met afzetting den onafhankeijkheidszin dien hij zich geoorloofd
had.
Door hun geboorte het land totaal vreemd, wachten de prefecten zich wel, zich in
te wijden in de zeden en gebruiken van het volk. Uit grondbeginsel, stelden zij zich
aan als Franschen, te midden van die Belgen welke zij beschouwden als verachterde
landgenooten, die tot het peil van de groote natie dienden verheven. Eenigen hunner
verwekten ergernis door hun Voltairiaansche taal en hun minachting voor de
geestelijkheid. Schier niemand onder hen vermocht eenige populariteit te verwerven,
wat de regeering overigens geenszins wenschte. D'Herbouville werd door Napoleon
beknord, omdat hij ‘de stad Antwerpen het hof maakte’. Zijn opvolger, Voyer
d'Argenson liep hetzelfde verwijt op. Zijn vrouw had zoowel de genegenheid van
de dames der stad verworven, dat deze ze niet meer als een vreemdelinge be-
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schouwden. Zij werd vertrouwelijk ‘onder Belgen’ uitgenoodigd, en dat was een der
oorzaken van de ongenade haars echtgenoots. In elk departement beijverde de prefect
zich toch, zijn woonhuis tot een centrum van wereldsch en maatschappelijk leven te
maken. Men woonde zijn avondpartijen bij, uit vrees slecht gezien te worden, zoo
men er niet ging, doch gedwongenheid beknelde het gesprek en verdreef den glimlach
van de lippen. Hoe had men ook los en vrij kunnen kouten in salons waar de muren
ooren hadden en waar het minste compromitteerend woord de politie dadelijk
overgebriefd werd?
Edoch, waren de prefecten niet bemind, dan toch werden zij geacht. Na Napoleons
val schreef Bylandt in 1814: ‘Men moet billijk wezen, Brabant was niet ongelukkig
onder de Fransche prefecten. Al de inwoners zullen het erkennen. Zij waren
vastberaden en behendig. De Belgen werden minder geplaagd onder de Fransche
tirannie dan onder de zwakke, zachtzinnige regeering der Oostenrijkers’(1). En in
1817 erkenden de Staten van Oost-Vlaanderen, dat ‘Faipoult een verlicht bestuurder
was geweest, wien niets ontsnapte wat nuttig kon zijn’(2). Het volstaat, de archieven
of de ‘ambtelijke memorialen’ der departementen te doorbladeren om die lofuitingen
te begrijpen. De bedrijvigheid, waarvan deze getuigen, treffen ons voorshands niet,
omdat wij daaraan gewoon zijn. Om dezelve in al haar nieuwdieid naar waarde te
schatten, hoeft het Oud Stelsel herdacht, met zijn sleur en, zooals Josef II zegde, met
zijn ‘duistere’ gewoonten. Hier werkt het bestuur vlug en onvermoeibaar in het
openbaar belang. Het ideaal van het ‘verlicht despotisme’ is nu bereikt.
Omzendbrieven en besluiten volgen elkander op in al de bestuurstaaken: politie,
volksgezondheid, landbouw, nijverheid, onderwijs, enz. Onderrichtingen schrijven
de ‘maires’ de houding voor, welke zij in hun gemeente moeten aannemen en bevelen
hun aan, al

(1) H.T. Colenbrander: Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland 1813-1815,
blz. 531 ('s-Gravenhage, 1914).
(2) Exposé de la situation de la Flandre Orientale en 1817, blz. 84. - Cf. nog P. Müllendorff:
Das Grossherzogtum Luxemburg unter Wilhelm. I. blz. 104 (Luxemburg, 1921).

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

152
de aan den ‘vooruitgang van het licht’ te danken verbeteringen in te voeren.
Aanmoedigingen worden beloofd voor nuttige uitvindingen of noviteiten. De prefecten
benaarstigen zich de koepokinenting de verspreiden, bestrijden de misbruiken van
het truck systeem, waken op de veiligheid der mijnwerkers, beijveren zich de arbeiders
tot de maatschappijen van onderlingen bijstand te doen toetreden. Hun ‘memorialen’
zijn de beste bronnen, welke wij bezitten om ons rekenschap te geven van de wording
der nieuwe maatschappij. Het denkbeeld zelf, geregeld de bestuurlijke handelingen
in het licht te geven, is een kenschetsende nieuwigheid. Het is te verklaren door den
wensch, het volk toe te lichten, en te onderwijzen. De Staat neemt de drukpers in
zijn dienst en maakt daarvan de medewerkster zijner ambtenaars.
De veiligheid welke men geniet en de nuttige noviteiten welke, dank zij zelve,
ingevoerd worden, doen het volk het volledig gemis aan politieke vrijheid, de
bestendige bemoeiing van de politie met het maatschappelijk leven, de herneming
van den oorlog, de onderworpenheid aan de loting aanvaarden. Deze is voor de rijken
niet meer hatelijk, sedert zij hun zonen tegen geld kunnen vrijkoopen(1). Voor hen is
zij nog slechts een des te minder zware belasting, daar de herleving van den handel
hun inkomen doet stijgen. Alles bevordert nu den zoolang verbeiden terugkeer van
de welvaart: de afschaffing der assignaten (23 December 1796), de invoering van
het metriek stelsel voor maten en gewichten (1800) en voor de munten(2). Al de nieuwe
instellingen

(1) De plaatsvervanging, sedert 1793 in grondbeginsel afgeschaft, werd hersteld bij de wet van
17 ventôse jaar VIII (8 Maart 1800). In theorie werd zij slechts toegestaan voor de weerbare
mannen, die den Staat van meer nut zouden wezen door hun werken of hun studiën voort te
zetten dan bij het leger te dienen. Doch weldra werd het al de bemiddelde lotelingen mogelijk,
zich te doen vervangen. - De loting werd gedurende het Consulaat en in den aanvang van
het Keizerrijk in België toegepast met verzachtingen, welke de opstand van 1798 verklaart.
Zie Lanzac de Laborie: op. cit., deel I, blz. 364.
(2) De wet op de nieuwe metrieke maten is van 18 germinal jaar III (7 April 1795) gedagteekend,
doch zij werd slechts toegepast krachtens het besluit der consuls van 13 brumaire jaar IX (4
November 1800), waarbij zij verplichtend werd van en met 1 vendémiaire jaar X (23
September 1801). Van 1 vendérmaire jaar VIII (23 September 1799) af, moest heel de
openbare boekhouding geshieden in franken en centiemen (Arrêtês, deel XIII, blz. 123).
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werken zoo goed, dat men zich niet meer aan haar verdwijning zou gewennen. Zij
laten den indruk van ruimte, van klaarte, van geriefelijkheid, dien men ondervindt
bij het betrekken van een nieuw huis, als men uit een donkere en benauwde woning
komt. De voordeelen van het huidige doen nog slechts de nadeelen van het verleden
zien. Overigens heeft het opkomend geslacht geenerlei herinnering van hetzelve.
Zijn verachting voor het Oud Stelsel is zoo groot als die, welke de humanisten der
XVIe eeuw voor de ‘Gothische’ kunst der middeleeuwen koesterden.
Napoleon deed Josef II zegepralen, in België. Schier alles wat deze had willen
doen, is gedaan, en nu eerst beseft men het nut van de vroeger zoo halsstarrig
bestreden hervormingen. Het verlicht despotisme behaalde de overhand, doch het
blijft toch despotisme. Dat is de gevoelige plaats, het pijnlijke, de dagelijksche
hindernis, waaraan men zich onderwerpt, zonder ze te aanvaarden. Doch wat gedaan?
De regeering is veel te sterk, dan dat elke zweem van verzet niet dadelijk zou gesmacht
worden. De houding van het land in 1809, bij de landing van de Engelschen in
Walcheren, kenschetst wel de lijdelijkheid, waarmee het zijn lot draagt. Het bleef
onverschillig, wat wonderbaar zou schijnen, was zulks niet te verklaren door vrees
vian tweeërlei aard. Inderdaad, de zegepraal of de nederlaag des keizers schijnen
evenzeer te duchten: zijn zegepraal, omdat deze de dienstbaarheid der natie zal
verlengen, zijn nederlaag, omdat zij al de huidige voordeelen zal vernietigen en
België opnieuw werpen in den angst van het onzekere en het onbekende. De
bevolking, aldus door de vrees bestookt, bleef onbeweeglijk en men zou kunnen
meenen, dat zij zich de gebeurtenissen niet aantrok. Zij betuigde geenerlei vreugde
bij het vernemen van de inneming van Vlissingen door lord Chatam (9 Augustus
1809); doch ook beantwoordde zij met een beteekenisvolle lauwheid het beroep der
regeering tot het lichten der nationale wachten. Zienlijk blijft zij op den uit-
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kijk staan. En toch is de toestand ernstig. Napoleon vecht in Oostenrijk en zoo hij
de zegepraal van Wagram behaalde (6 Juli 1809), moest hij ze duur betalen. Wat zou
gebeurd zijn, zoo de Engelschen, de ontoereikendheid der door Bernadotte in België
aangevoerde strijdkrachten ten nutte makend, Antwerpen hadden kunnen
bemachtigen? Doch zij waren door ziekte sterk gedund en werden door een
onbekwamen overste aangevoerd; hun pogingen moesten dus mislukken. Zij staken
den 30n September weer in zee, zonder zelfs den Belgischen bodem te hebben
betreden, en kort daar op kwam de vrede van Weenen (14 October) Oostenrijk nieuwe
vernederingen oplegden en meteen de laatste hoop verdrijven, welke de gemoederen
nog hadden kunnen behouden. Het eiland Walcheren werd voorloopig aan het
departement der Schelde toegevoegd (1 Februari 1810).
De overwinnaar maakte de omstandigheden ten nutte om zich andermaal aan de
Belgen te toonen; hij bezocht Antwerpen, waar met koortsachtige haast voortgegaan
werd met het optrekken der vestingen en het bouwen van oorlogsschepen; ook zou
hij eindelijk de aanstaande inlijving van Holland voorbereiden. Nu was hij vergezeld
van Maria-Louisa. Wellicht hoopte hij, dat de natie, bij het aanschouwen zijner
tweede vrouw, de genegenheid die zij nog voor het Habsburgsche huis zouden hebben,
op hem zou overdragen. Doch dan had hij zich bedrogen. De aanwezigheid der
keizerin werd ten nutte gemaakt om haar de hulde te bewijzen, die den keizer
toekwam. De toejuichingen waarmede zij begroet werd, waren slechts een wijs van
protest. De officieele flikflooierijen verborgen geenszins het gemis van de geestdrift,
die in 1803 zoo algemeen en zoo spontaan geweest was, want de gemoederen kwamen
tot bewustzijn terug. Het Concordaat had de Belgen tot Napoleon doen toetreden:
het confliet, dat hem het jaar te voren tegenover den paus had gesteld, zou hen van
hem losmaken.
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Hoofdstuk II
De economische toestand
I
De voortdurende vrede dien België sedert het midden der XVIIIe eeuw genoten had,
had nieuw leven gegeven aan landbouw, aan handel en aan nijverheid(1). Al de reizigers
loven om het meest de welvaart des lands. Young stelt het mooie uitzicht en de
vruchtbaarheid der Vlaamsche akkers tegenover de nalatigheid en de zorgeloosheid
die hij de Fransche landbouwers aanwrijft. Van 1750 tot ongeveer 1785 wordt
vastgesteld, dat de prijs van den grond stijgt, dat de bevolking vermeerdert, dat handel
en voortbrenging zich ontwikkelen. Terwijl de oude vlasnijverheid blijk geeft van
een tot hiertoe nooit bereikte bedrijvigheid, doen het ophalen van kolen, de metaalen de glasnijverheid in Henegouw, in de streek Entre-Sambre-et-Meuse, in het Zuiden
van Luxemburg nieuwe ondernemingen ontstaan. Zelfde verschijnsel in het land van
Luik, waar wapens, spijkers, lakens, aluin meer en meer voor den uitvoer gevraagd
worden. De Staatsfinanciën zijn zoo bevredigend als het openbaar krediet stevig is.
Overal schijnt de toestand hoopvol. Na de ellende en de lange verstomping der XVIIe
eeuw, herleeft 's lands energie op alle gebied.
Die herleving heeft echter met ernstige moeilijkheden te kampen. Vooreerst blijft
de Schelde onverbiddelijk gesloten; de grondstoffen moeten dus over de Hollandsche
havens ingevoerd worden, terwijl de voortbrengselen onzer nijverheid ook over
dezelve verzonden worden. De pogingen van Josef II om dien voortreffelijken
waterweg te doen heropenen,

(1) Geschiedenis van België, deel V, blz. 261 en volg. Cf. H. van Houtte: Histoire économique
de la Belgique à la fin de l'Ancien Régime (Gent, 1920).
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leden schipbreuk voor den gezamenlijken wederstand van de Vereenigde Provinciën
en van Frankrijk. Verder is het douanestelsel ongemeen, nadeelig. In het Oosten
blijven de Luikenaars onverstandig den doorvoerhandel belemmeren. In het zuiden
eischt het Fransch protectionisme aan de grens zulke hooge rechten, dat alle uitvoer
schier onmogelijk is. Kon de nijverheid haar voortbrengselen aan den man brengen,
zoo was dit enkel te danken aan het goedkoope leven en aan de lage loonen. Spanje
blijft de groote markt voor het Vlaamsch linnen en, in spijt van al de moeilijkheden,
beijvert men zich, nieuwe afnemers en nieuwe markten te zoeken. De ‘verlichte’
regeering van Maria-Theresia en van Josef II bevordert hierin het streven van de
gewestelijke Staten. Tot het vergemakkelijken van den doorvoer, worden vaarten
gegraven, wegen aangelegd, pakhuizen opgericht. De klachten der Vereenigde
Provinciën, ontrust door die herleving van een land dat sedert het midden der XVIIe
eeuw lijdelijk al haar eischen moest uitstaan, verschrikken de van het kabinet van
Weenen naar Brussel gezonden gevolmachtigde ministers niet meer. In de steden als
op den buiten, verwekt de Staat, door het verleenen van vergunningen, de oprichting
van bevoorrechte manufacturen; naast deze worden andere door den
ondernemingsgeest van particulieren in 't leven geroepen. Fabrieken komen reeds te
voorschijn, wat doet blijken, dat het kapitalisme zijn uitzetting betracht.
Ongetwijfeld is het nog zeer schuchter en zeer nieuw. De spaarders vertrouwen
het slechts zelden en achterdochtig hun penningen, en nemen slechts een gering
aandeel aan den aangroei van 's lands inkomsten. Adel en hooge burgerij laten zich
weinig in met speculatie en met ondernemingsgeest. Hun beschikbare gelden dienen
tot het koopen van gronden of worden in de bank te Weenen belegd.
Kredietinstellingen bestaan schier niet. Het land bezit geenerlei handelsbank:
dienaangaande hangt het heel van Amsterdam af. Men voege daarbij, dat de
ambachtsgilden en de ‘natiën’ de vorderingen van de kapitalistische nijverheid in
den weg staan. Nochtans laat de regeering geen gelegenheid voorbijgaan om hun
voorrechten in te krimpen. Doch
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zij moet omzichtig wezen, want zij nemen deel en aan de aanstelling der stedelijke
magistraten en aan die der gewestelijke Staten, waar hun oppositie zeer hinderlijk
kan zijn en feitelijk ook dikwijls is. Josef II beproefde vruchteloos, in 1787, dezelve
af te schaffen.
Doch de beweging, die de maatschappij in de nieuwe richting van economische
vrijheid en van kapitalisme drijft, is al te machtig dan dat zij kunne gestuit worden.
Noch de sluiting van de Schelde, noch het Fransch protectionisme, noch de
Hollandsche ijverzucht, noch het conservatisme der rijken, noch de reactionnaire
geest der ambachten vermogen haar uitzetting te dwarsboomen. In de tweede helft
der XVIIIe eeuw ontstaat in Frankrijk als in België die nieuwe maatschappelijke
klasse, welke de hedendaagsche burgerij werd. De mannen waaruit zij bestaat, schier
allen parvenu's, zijn bezield met dien aanleg voor ondernemingen, wars van allen
slenter en alle kluisters, die eigenlijk de ‘kapitalistische geest’ is. Allen,
manufacturiers, ondernemers, speculanten, dorsten naar een hervorming, welke hun
het onbeperkt gebruik van die economische vrijheid zal geven, die de physiocraten
zoo hoog ophemelen. En de Staat verleent hun openlijk zijn steun. Wat Turgot voor
hen in Frankrijk doet, dat trachten Cobenzl en Neny in België na te volgen, in
afwachting dat Josef II hen allen zal willen voorbijloopen.
Aanvankelijk mocht hij tellen op de toetreding van de gelukskinderen, de nieuwe
rijken, welke evenzeer als hij het verleden veroordeelden. En toen de Brabantsche
Omwenteling uitbrak, verlieten zij den Keizer slechts om zich bij de Vonckisten te
scharen, wil zeggen bij de partij die wèl tegen het verlicht despotisme opstond, doch
niettemin een ‘vrijzinnige’ vervorming der maatschappij vroeg(1). De invloed welken
de burgerij bij den aanvang der Revolutie in Frankrijk uitoefende, heeft zij ook in
België uitgeoefend. De Proli's en de Waldkiers keurden de noviteiten van 1789 goed,
en het was zeker hun schuld niet, zoo dezelve niet te Brussel afgekondigd werden,
zooals zij te Parijs afgekondigd waren.

(1) Geschiedenis van België, deel V, blz. 483.
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Doch de verhouding der tegenover elkander staande krachten was hier en ginds
dezelfde niet. In Frankrijk waren de voorstanders der beweging de sterksten; in België
waren zij de zwaksten. Wij zagen, dat de Brabantsche Omwenteling alras ten
voordeele der behoudsgezinden uitliep. Ten opzichte van het economisch standpunt
mag gezegd worden, dat zij een tijdelijke, een laatste zegepraal is van de bevoorrechte
handwerkslieden en de grooteigenaars op de industrieelen en de kapitalistische
ondernemers.
Het kan dus geen verwondering baren, zoo schier al die industrieelen en
ondernemers, in 1792, de zegepraal van Jemappes met vreugde begroetten. Het genot
van de rechten van den mensch beloofde hun de vrije uitzetting hunner vermogens
in een maatschappij die haar natuurlijk evenwicht herkregen heeft en ontlast is van
de overblijfselen van leenroerigheid en privileges. Staatkundige vrijheid en
economische vrijheid, elkander onontbeerlijk, zouden zich gelijkelijk ontwikkelen.
De zegepraal der Revolutie was de dageraad der gouden eeuw. Om te beginnen was
zij slechts de dageraad eener verschrikkelijke crisis.
Want zij stelde een einde aan dien lange vrede, welke de eerste voorwaarde van
de opbeuring des lands geweest was en die de burgerij rijk gemaakt had. Van 1792
tot 1795 zou België onophoudend verheerd en gebrandschat worden door de uit
Frankrijk en uit Duitschland heen en weer gedreven legers. De eerste bezetting,
althans zoolang zij door Dumouriez bestuurd werd, tastte het nationaal fortuin niet
zeer erg aan. Zelfs beijverde de overwinnaar zich, de bevolking te ontzien: zij had
zoo weinig als mogelijk te verduren van de kwalen die de oorlog onvermijdelijk na
zich sleept. Er waren opeischingen en belastingen, doch deze werden vergoed door
het geld, dat de legers in het land brachten. Het schijnt zelfs dat de levering der
krijgsbehoeften en uitrustingen voor vele speculanten een ruime bron van wensten
was. De Conventie schatte toch, in 1794, dat België zich gedurende dat kort
tijdsverloop met één milliard in baar geld verrijkt had en niets laat toe te meenen,
dat die schatting, over haar geheel,
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onnauwkeurig is(1). De terugkeer der Oostenrijkers na Neerwinden wijzigde den
toestand niet. Ongetwijfeld waren de geallieerden onaangename en hinderlijke gasten,
doch zij betaalden, en het schijnt niet dat er geklaagd werd, dat het land door hun
verblijf armer geworden is. Kortom, toen de slag van Fleurus de Franschen in België
terugbracht, schijnt alles aan te wijzen, dat het nationaal kapitaal nog ongerept was.
Doch wij zagen reeds, dat de Republiek nu besloten was, de hulpbronnen van haar
verovering te exploiteeren. Er bleef haar geen andere uitweg. Haar krediet was ten
einde en men vraagt zich af of zij den oorlog had kunnen voortzetten, zoo zij te
Fleurus het onderspit had gedolven. Het was voor haar een onverbiddelijke
noodzakelijkheid, België op te offeren aan de redding van haar geldwezen en aan
het onderhoud harer legers. Alles wat het land bezat, werd als oorlogsbuit beschouwd.
Nog nooit had een bezetting aanleiding gegeven tot zulk een volledige, zoo 'n wreede
en overigens onbedachte plundering. Voorshands werd slechts gedacht aan nemen
en aan alles nemen, omdat men aan alles behoefte had. Het Comiteit, voor Openbaar
Welzijn handelde als een uitgehongerde, die plotselings aan een welvoorziene tafel
komt en slikt en slokt wat hij kan. Geenerlei bezorgdheid voor de toekomst. Men
denkt slechts aan het tegenwoordige en aan het buitenkansje dat voor de hand ligt.
België wordt letterlijk uitgeplunderd. Grondstoffen, afgewerkte voortbrengselen,
kunstvoorwerpen, alles wordt opgeëischt en overhoop naar Frankrijk of naar de legers
gezonden. Klinkende munt gaat het land uit; zij wordt door den gedwongen koers
der assignaten verjaagd. Het brutaalweg opgelegd maximum van Rijsel doodt den
handel, belemmert den aanvoer van levensmiddelen en geeft de bevolking der steden
aan hongersnood prijs. Bij de officieele rooverijen komen nog de afzetterijen van de
honderden burgerlijke en militaire bedienden, die uit Frankrijk toestroomen om hun
deel van den buit te nemen.

(1) Aulard: Recueil des actes du Comité de Saint Public, deel XV, blz. 142. Dit wordt bevestigd
door het feit, dat het land in 1793 geld in overvloed bezit. P. Verhaegen: La Belgique sous
la domination française, deel I, blz. 281.
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Het handelsagentschap, ingesteld tot het centraliseeren der in de Republiek in te
voeren goederen en koopwaren, levert zich aan zulke ergerlijke misbruiken over, dat
de regeering, welke het besteelt in stede van te dienen, zich gedwongen ziet het af
te schaffen.
Tot overmaat van rampspoed, blokkeeren de Engelschen de kust. Daardoor is de
Schelde, wier vrijmaking plechtig verkondigd was, nauwer gesloten dan ooit. De
visschersvloot die zich sedert de regeering van Maria-Theresia zoo snel ontwikkeld
had, wordt gekaapt of ligt in de dokken te Oostende en Nieuwpoort te rotten, omdat
ze niet meer durft uitloopen. Al de buitenlandsche markten zijn door den oorlog
ongenaakbaar geworden: er wordt gevochten op den Rijn als in Holland. Het is zelfs
onmogelijk naar Frankrijk uit te voeren, daar het Comiteit voor Openbaar Welzijn
de Belgen verbood, daar te koopmanschappen. Bovendien hebben tal van kooplieden
en industrieelen het land verlaten; de anderen, van grondstoffen beroofd, sluiten hun
werkplaatsen of gaan failliet. Allen die hun kapitalen naar den vreemde konden zen
den, lieten niet na zulks te doen.
Zooals bij crisis immer gebeurt, vinden de boeren in den verboden verkoop hunner
voortbrengselen een vergelding voor de opeischingen die hen treffen. Doch de toestand
der nijverheidsarbeiders is verschrikkelijk. De overheden hebben voor hen goede
woorden en aanmoedigingen bij de vleet, varen tegen de rijken uit en bevestigen,
dat de Revolutie de zegepraal der arbeidende standen is, doch zijn onbekwaam hun
ellende te lenigen. Hoogstens kunnen zij hun misnoegdheid tegen de ‘aristocraten’
keeren.
Hoe zouden zij ook, zonder geld, de algemeene werkloosheid en de stijgende
levensduurte bestrijden? Wel openen de gemeentebesturen hier en daar eenige
nationale werkhuizen(1), of laten zij met groot e moeite en tegen hoogen prijs eenige
schepen met graan uit Holland komen, doch dat kan de stijgende ellende niet
verhelpen. De winter van 1795 is voor de werklieden een wezenlijke marteling. De
winkeliers weigeren de assignaten al pari aan te nemen; de bakkers verbergen hun
brood. De afschaffiing der bergen van barmhar-

(1) Th. Gobert: Histoire des rues de Liége, deel II, blz. 437.
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tigheid levert de ongelukkigen over aan de schandelijke praktijken der pandjeshuizen.
De overmaat van lijden drijft natuurlijk tot alle wanordelijkheden. De bosschen
worden verwoest, de hofsteden overvallen; de groote wegen, door de vervoerdiensten
van het leger beschadigd, zijn roofnesten en elkeen die daar ontmoet wordt, is
verdacht. De ontreddering der politie bevordert de rooverijen op den buiten en de
ontucht in de steden. Overal sluipen ‘branders’ en ‘binders’ rond. Om dergelijke
wanorde terug te vinden, moet opgeklommen worden tot dat tijdvak van burgerlijke
ongeregeldheden van het einde der XVe eeuw, tusschen den dood van Maria van
Bourgondië en de troonsbestijging van Philips den Schoone(1). Evenals toen schijnen
thans de bronnen van het nationaal leven te verdrogen, en onder den invloed van de
vertwijfeling of van de physioloigische ellende, vermindert thans de bevolking, zooals
te dien tijde, met een schrikbarende snelheid. In 1783 telde Brussel 74.427 inwoners;
in 1800 heeft het er nog slechts 66.297. Bassenge bevestigt, in 1797, dat Luik 20.000
en Verviers 5.000 zielen verloren. Van 1797 tot 1801 valt het departement der Schelde
van 578.562 op 560.850 inwoners, en dat der Leie van 477.723 op 459.436.
Einde 1795 bereikte de crisis haar hoogste punt. Had zij langer geduurd, dan had
zij den totalen ondergang bewerkt van een land, dat de Republiek besloten had te
houden, en wiens hulpbronnen zij derhalve diende te ontzien. Reeds had het Comiteit
voor Openbaar Welzijn eenige maatregelen tot bescherming getroffen; het had het
handelsagentschap afgeschaft en de handelsbetrekkingen tusschen Frankrijk en

(1) Er bestaan overvloedige inlichtingen over den toestand gedurende den winter 1794-95. Zie,
onder andere, de Correspondance de Bouteville, de door Aulard uitgegeven bescheiden, de
plaatselijke geschiedenissen. In December 1794 sterven menschen van honger in de streek
van Stavelot en Spa (Aulard: Actes du Comité de Salut Public, deel XIX, blz. 69). Den 26n
November 1794 beveelt het hoofdbestuur de oprichting van voorraadschuren en de opeisching
van alle levensmiddelen (Arrêtés, blz. 136). Op 1 Mei 1795, besluit tegen landloopers,
roovers, enz. (Ibid., blz. 401). Den 18n Februari 1795, verklaren de vertegenwoordigers
Cochon en Ramel, dat ‘België uitgeput is en zijn inwoners tot vertwijfeling gebracht zijn’.
Zij hebben bevelen gegeven om daar uit Holland graan en veevoeder te doen aanvoeren
(Sorel: L'Europe et la Révolution française, deel IV, blz. 240).
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België hersteld. Onder het Directoire werd de toestand beter en vaster. Het voorloopige
en het onvoorbereide van het begin ruimden de plaats voor de geleidelijke invoering
van de Fransche instellingen en van het Fransch bestuur. De afschaffing van het
maximum, vervolgens die van de assignaten herstelden de normale voorwaarden van
het economisch leven. En langzamerhand, naarmate de nieuwe staat van zaken zich
vestigde, vertoonden zich de kansen die hij kapitalisme en onderneming bood.
In der waarheid, had de Revolutie eigenlijk geen economisch leerstelsel. Haar
werk is hoofdzakelijk staatkundig en gerechtelijk. Zij wilde de menschen ontslaan
van despotisme. en van privilege, en het schijnt wel of zij meende, dat, om hen vrij
te maken, het voldoende was hun gelijke rechten te geven. Haar vijand is het
voorrecht, en wél het erfelijk voorrecht. Den bezitter daarvan brandmerkt zij met
den naam van ‘aristocraat’, een naam die haar aanhangers zoo hatelijk is en voor hen
zooveel kwaadwilligheid verbergt, als die van ‘kapitalist’ hedendaags onder de
socialistische werklieden. Overigens zouden vergeefs sporen van socialisme of van
communisme gezocht worden zelfs bij de beethoofden der Jacobijnen. Hun doel is
geenszins de afschaffing van het eigendom, doch zijn verdeeling onder allen. Arbeid,
een ieder toegankelijk, moet ook een ieder opgelegd worden. Geen onnutte burgers
meer, die eenvoudig van verkregen fortuin leven. Fortuin zal voortaan de belooning
wezen van hen, die aanleg of wilskracht genoeg bezitten om het te vertkrijgen in een
maatschappij, waar niets meer bestaat van het onderscheid, dat door geboorte of
gildewezen onder de menschen gemaakt werd. Het volstaat, dat de Republiek de
loopbaan voor allen openzet, dat zij de gelijkheid van het begin af verzekert: zij
hoeven zich slechts te onderscheiden door hun genie of hun deugd. De eigendom,
vrucht van den arbeid, verschijnt als een natuurlijk recht, ja, als een gevolg van de
vrijheid. Hij is dienvolgens zoo geheiligd als dezelve, en het communisme is zoo
weinig vereenigbaar met de rechten van den mensch als de leenroerigheid dit was.
Onder al de republikeinsche wetten, zijn de ‘heilzaamste’ dus die, welke den
mensch vrijmaken van de banden, waar-
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mede hij aan zijn klasse of zijn beroep gehecht is en welke hem zullen toelaten, zijn
bedrijvigheid zooveel uitzetting te geven als hij wil. Niets is heilzamer dan de
afschaffing van leenroerige rechten en van benaderingsrecht, vermits zij, ten gerieve
van elkeen, het grondeigendom roerend maakt; dan de afschaffing van ambachtsgilden,
monopolies, samenspanningen, vermits zij de vrije mededinging huldigt; dan de
gelijke verdeeling der erfenissen, vermits zij de erfelijkheid der groote fortuinen
belet. Voortaan staan nog slechts gelijke burgers tegenover elkander, en de harmonie
van het maatschappelijk leven zal het natuurlijk gevolg van hun mededinging wezen.
Hier bereikt het optimisme der XVIIIe eeuw zijn hoogste punt: de mensch is goed
van nature, hij kan dus van zijn vrijheid geen misbruik maken, en elk optreden van
den Staat in zijn gebied ware een terugkeer naar het despotisme.
Mag de Staat die vrijheid niet besnoeien, zoo moet hij daarentegen het gebruik
daarvan, bevorderen. Hier versmelt het algemeen nut zich met dat der particulieren,
en het belang der Republiek is één met dat der burgers. Vandaar zooveel noviteiten
van allen aard: verdwijning der binnenlandsche douanen, der tollen en rechten,
invoering aan de grens van beschermende rechten, invoering van een eenvormig
stelsel van belasting, allerlei verbeteringen in het houden der openbare
rekenplichtigheid, bijzondere wetten op zegel, registratie, hypotheek, patent, enz.
Door dit programma te vervullen, verwezentlijkte de Revolutie overigens slechts
het ideaal van het verlicht despotisme. Turgot in Frankrijk, Josef II in België hadden
den weg gebaand, waarop zij hen voorbijliep. Het eenig verschil ligt hierin, dat bij
hen, de hervormingen voor alles het belang van den Staat aangaan, terwijl zij, bij
haar, in naam der rechten van den mensch verkondigd worden. En dat geeft haar de
waardigheid en het volstrekt karakter van een grondbeginsel. Het despotisme ziet
slechts het algemeen nut in en behoudt zich voor, toezicht uit te oefenen op de
economische bedrijvigheid zijner onderdanen; de Republiek aanschouwt deze als
een eigenschap van de vrijheid des burgers en plaatst dezelve buiten haar bereik. Zij
kan geen
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uitzonderingen op de Manchestersche leerstellingen meer dulden; daaruit volgt, dat
zij het kapitalisme een macht zal bezorgen, die het nooit bezat en dat zij, toen zij
handel en nijverheid, gansch vrij maakt, vooral hetzelve onwillens bevorderde.
Niet alleen neemt zij voor het kapitalisme alle hinderpalen uit den weg, doch door
een noodzakelijk gevolg van de wetten die zij tegen de Kerk uitvaardigt, vermeerdert
zij zijn omvang en zijn krachten. Inderdaad, het zal het grootste deel inpalmen van
het onmetelijk grondeigendom, dat door de eeuwen heen tot het onderhoud der
geestelijkheid en tot dezer zending vastgezet was. In België, meer nog dan in
Frankrijk, was de verkoop der nationale goederen voor de burgerij een voordeelige
zaak.
Gedurende de eerste tijden der inlijving, in 1794, had de Republiek, in de
aangesloten departementen, slechts de landerijen, behoorende aan godsdienstige
gestichten uit Frankrijk of aan Fransche geëmigreerden, verbeurdverklaard en in
veiling gesteld. Eerst na de afkondiging, in het land, van de wetten houdende
afschaffing der godsdienstige als der burgerlijke gemeenschappen, ondergingen haar
goederen hetzelfde lot. Het is onmogelijk, met eenige nauwkeurigheid, oppervlakte
en waarde derzelven te schatten. Men zal wellicht niet zeer ver beneden de waarheid
zijn, als men die oppervlakte op meer van het vierde van 's lands bodem raamt(1). Met
dien ontzaglijken rijkdom vergeleken, is het bezit der gilden onbeduidend: in elke
stad slechts enkele huizen. Van de goederen der geëmigreerden, was nauwelijks
spraak, het meerendeel der afwezigen waren reeds vroegtijdig teruggekeerd en hadden
aldus de verbeurdverklaring vermeden. Kortom, de toewijzingen troffen in België
schier uitsluitend de kerkgoederen, of, om de volksuitdrukiking te bezigen, de ‘zwarte
goederen’.
De openbare verkoppingen begonnen in December 1796. De reusachtige overdracht
van grondkapitaal, die daarvan het gevolg was, is ontegensprekelijk een der
belangrijkste verschijnselen van de economische geschiedenis der XIXe eeuw. De
studie daarvan werd ongelukkiglijk zoozeen in

(1) P. Verhaegen: op. cit., deel II, blz. 508.
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België verwaarloosd, dat ik mij er bij bepalen moet, daarvan slechts een al te
onvoldoende schets te maken(1). Wat in alle geval mag bevestigd worden, is dat, in
tegenstelling met wat in Frankrijk gebeurde, de boeren daaruit slechts in zeer geringe
mate voordeel haalden. De oorzaak daarvan dient voorzeker gezocht in de
gewetensbezwaren die hen, in den beginne, beletten zich landerijen toe te eigenen,
wier verbeurdverklaring hun een afschuwelijke goddeloosheid scheen. De invloed,
welken de geestelijkheid op hen oefende, verklaart genoegzaam hun onthouding. Zij
kan niet voortkomen uit geldgebrek, want de goederen werden, in den beginne althans,
tegen spotprijzen verkocht, en alles laat veronderstellen, dat de landelijke bevolking,
verrijkt door den verkoop harer eetwaren aan de bewoners van de steden gedurende
de pas beleefde crisis, spaarpenningen in overvloed bezat. Zoo slechts zeer weinig
koopers opkwamen, is het dus omdat de godsdienstige beschouwingen op den buiten
veel machtiger waren dan winstbejag. De onderteekening van het Concordaat bracht
zeker het hare bij om die gewetensbezwaren te verminderen. Doch dan was het veel
te laat om nog tegen voordeelige voorwaarden te kunnen koopen en met gelijke
wapens tegen de burgerij te strijden.
Ook deze schijnt slechts zeer traagzaam tot koopen te hebben besloten, hetzij dat
de godsdienst, de vrees zich te compromitteeren of gebrek aan middelen haar
weerhielden. In den beginne vindt men vooral als koopers, gewezen monniken, die
de van de regeering ontvangen bons gebruiken tot het aankoopen van landerijen
welke zij de Kerk later zullen teruggeven, notarissen of zaakwaarnemers die als
bemiddelaars dienen voor onbekende klanten, en, ten slotte, vreemde speculanten:
de Compagnie Paulée, van Parijs, lieden uit

(1) Ik steunde vooral op het onderzoek der in het Rijksarchief te Gent voorhanden, bescheiden
betreffende den verkoop der nationale goederen. Het is klaar, dat die verkoopen zich niet op
dezelfde wijzen moesten voordoen in de verschillende streken. Het is heel waarschijnlijk,
dat hetgeen in één departement vastgesteld wordt, elders niet op dezelfde wijze voorkomt.
Niets bepaalds en nauwkeurigs kan gezegd worden, vóór dat een grondig onderzoek ingesteld
wordt. Toch meen ik, dat mijn overzicht, in zijn algemeene gevolgtrekkingen, niet al te zeer
van de wezenlijkheid afwijkt.
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het Noorderdepartement, Zwitsers van Genève, van Bern, van Lausanne,
Amsterdammers, enz. Doch de verzoeking was al te groot, om niet weldra de
bedeesdheid of de gewetensbezwaren te overwinnen. Men zag bovendien, dat de
rijke grondeigenaars gretig de gelegenheid te baat namen en hun voorbeeld werd
aanstekelijk. De hoofdzaak was, alle ergernis te vermijden. Verscheidenen begonnen
uit de tweede hand te koopen en verwezenlijkten nog mooie winsten. Anderen, en
wél meer en meer, kochten door toedoen van lasthebbers.
Na den Staatsgreep van brumaire vermeerdert met het stijgend vertrouwen in de
stevigheid van het stelsel, ook de stoutmoedigheid en het aantal der gegadigden. Tal
van burgers nemen nu deel aan de aanbestedingen. Industrieelen, als Bauwens en
Lousberg, te Gent, koopen kloostergebouwen welke zij als werkhuizen laten inrichten.
In het land van Luik worden smedersbazen eigenaars van molens en waterloopen.
In blokken of in perceelen, gaat het kloostereigendom aldus over naar het kapitaal
der ondernemers en vermeerdert het de spaarpenningen der burgerij.
Het spreekt van zelf, dat de voorstanders van het stelsel den weg baanden en tot
het einde toe de talrijksten zullen blijven. Het volstaat, de toewdjzingsboeken te
doorbladeren om daarin de namen van een menigte voorzitters en rechters van
rechtbanken, vrederechters, ‘maires’, notarissen, leden der Algemeene Raden of der
Arrondissementsraden te vinden. Niet alleen in de stad, doch ook op den buiten,
verhaasten zij zich, een winstgevende trouw te laten blijken. Achter dien drom
republikeinsche koopers, strompelen de anderen langzamerhand aan.
Behoudsgezinden, ‘ci-devants’ weerstaan aan de verzoeking niet meer. De adel zelf
wordt aangetrokken. ‘Wanneer men de lotsbestemmingen van eenige families van
koopers of de achtereenvolgende overdrachten van een domein wil volgen, zijn het
niet altijd vrienden van de Revolutie die men aantreft’(1). Naast de adellijke koo-

(1) Dezen volzin ontleen ik aan G. Lefebvre: Les paysans du Nord pendant la Révolution
française, blz. 489. Zoo hij voor Noord-Frankrijk geldt, geldt hij niet minder voor België.
Cf. Colenbrander: Gedenkstukken (1813-1815), deel I, blz. 501. In 1805 ‘koopen verscheidene
zeer voorname personen zulke goederen uit de tweede hand’. Lanzac de Laborie: op. cit.,
deel II, blz. 385.
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pers van kloosterwaranden en van abdijen, vielen de speculanten onstuimig op den
buit. Reeds in 1797 gingen zij op zulke ergerlijke wijs te werk, dat Noailles ze in
den Raad der Vijfhonderd aan de kaak stelde en vroeg, dat de verkoop van nationale
goederen in België geschorst werd(1). Onder hen vindt men, naast de vreemdelingen
die van 1800 af zeldzamer werden, onbevooroordeelde schacheraars, ‘gelukzoekers
die hun eigen naam niet konden zetten en de speculeerden op den afbraak der
kerken’(2). Van de eigenlijke boeren, lieten slechts zeer weinigen hun schuwe
omzichtigheid varen. En dan nog is het zeker, dat zij veelal slechts kochten als
lasthebbers van de oude bezitters of zelfs met het inzicht, de gekochte goederen
slechts te behouden om ze in betere tijden terug te geven(3). Meestal behooren de
koopers van den buiten, brouwers, molenaars, dorpsnotabelen tot hetgeen de landelijke
burgerij mag genoemd worden.
Niettegenstaande de betreurenswaardige onvoldoendheid der gegevens, weten wij
daarvan genoeg, om met zekerheid te besluiten, dat de vervreemding der nationale
domeinen in België over 't algemeen ten voordeele der bezittende klasse uitliep. Het
kleineigendom werd weinig of niet vergroot; zij breidde vooral het grooteigendom
uit en maakte de rijken rijker dan zij waren. De grond is vooral overgegaan uit de
handen van de geestelijkheid naar de bezitters van kapitalen, Onder dezen, overigens,
schijnen de ‘nieuwe rijken’ daarvan een ruimer aandeel te hebben gehad dan de oude
grondeigenaars van den adel en de burgerij, zoodat de groote verrichting waarvan
de republikeinen de gelijkmaking der fortuinen hoopten, slechts diende om het krediet
en de hulpmiddelen der kapitalisten te bevestigen juist toen, rond het jaar 1800, 's
lands nijverheid begon te herleven.
Hun toestand is des te gunstiger, daar zij nu, als het ware,

(1) Ph. Sagnac: La législation civile de la Révolution, blz. 186.
(2) Bergman: Geschiedenis der stad Lier, blz. 490.
(3) J. Cuvelier: Een kijkje in de goederenverdeeling op het eindeder XVIIIe eeuw. Limburgsch
Jaarboek 1894-95; Janssens: Geschiedenis van Turnhout, deel I, blz. 355, n.
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over een onbeperkt afzetgebied beschikken(1). Heel Frankrijk staat open voor hun
ondernemingsgeest. Binnen zijn douanelinie begrepen en door dezelve tegen de
vreemde mededinging beschermd, zal de Belgische nijverheid haar voortbrenging
kunnen uitbreiden en, in voorwaarden welke zij. sedert de XVIe eeuw niet meer
kende, de wilskracht en de technische bekwaamheid harer werklieden ten nutte
maken. Het Napoleontisch tijdvak zal voor haar een tijdvak van wedergeboorte zijn.
En zelfs de oorlogen des keizers brachten haar voordeel bij; haar fabrieken werkten
immers voor het onderhoud der legers.
Onder het Directoire werden, overigens, reeds de eerste kenteekens van de herleving
vastgesteld. De regeering neemt eenige maatregelen tot het heelen van de wonden,
welke de verovering de aangesloten departementen veroorzaakt had. Zij raadt
Bouteville, te midden van de allerhande beslommeringen waarmede hij overladen
is, aan, den handel en de nijverheid niet uit het oog te verliezen. In 1797 wordt
Bénézech, minister van Binnenlandsche Zaken, naar België gezonden, om middelen
te beramen tot uitbreiding van nering en hanteering. Nog in 1797 wordt te Brussel
een ‘algemeene jaarmarkt’ ingesteld, welke voor het Noorden van Frankrijk de
tegenhanger moet worden van die van Beaucaire in het Zuiden. De departementale
overheden krijgen opdracht, deeconomische bedrijvigheid te bevorderen. Doch die
goede inzichten worden al te zeer verijdeld door de ontmoediging en de
ontevredenheid der bevolking; zij brengen, niets te weeg. Hoe zou men aan een
herneming der zaken kunnen denken, terwijl de Republiek al de instellingen vervormt,
te gelijk de denkbeelden en de overtuigingen aanbotst, het douane- en het
belastingstelsel, de arbeids- en de transito-voorwaarden ondersteboven werpt? Zoo,
te midden van de verwarring, de heldere geesten reeds dan ten volgen weg inzien en
dien vastberaden opgaan, blijft de volksmassa onverschillig en wantrouwend.
Bovendien zijn de kapitalen naar het buitenland verhuisd. De onveiligheid is algemeen
en, in 1798 en later,

(1) Zie, voor den invloed van die uitbreiding van de markt op de ontwikkeling der nijverheid,
J. Lewinsky: L'évolution industrielle de la Belgique (Brussel, 1911).
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verergeren de boerenkrijg en de vervolging tegen de geestelijkheid nog een toestand,
die over zijn geheel jammerlijk is.
Deze begunstigt nochtans de speculanten. De agio op de assignaten, de koop en
de verkoop van nationale goederen, de koopen met de militaire overheden gesloten
voor de proviandeering der legers en ten slotte de smokkelhandel zijn al te
winstgevende zaken, dan dat, onder het verdervend Directoire, gewetenbezwaren
machtig genoeg konden wezen om degenen te weerhouden, die zich voldoende
behendig dachten om op die manier rijk te worden. Het opslaan van alle
levensbehoeften was een andere bron van profijt voor hen. Het staat vast dat, sedert
het begin van de Fransche bezetting, alle prijzen snel vermeerderden. In 1789 werd
het middelcijfer der dagelijksche uitgaven op 4 frank 36 geraamd; rond 1800, op 5
frank 32; gedurende hetzelfde tijdvak stijgt het bedrag van den interest van 4 ½ tot
9 ten honderd(1).
Uit dit alles mag men klaarblijkelijk besluiten dat, zoo het tijdvak van het Directoire
een einde stelde aan de brutale uitpersing van het land, het daarentegen geenszins
een bevredigend economisch stelsel invoerde. Doch de schuld daarvan ligt minder
aan de regeering dan aan den door de verovering verwekten toestand.
Van 1795 af, wordt België op dezelfde wijze bestuurd als de andere departementen
der Republiek. Geenerlei uitzonderingsmaatregel drukt op hetzelve. De belasting is
er niet zwaarder dan elders. In 1797 is de grondbelasting in het departement der
Schelde lager dan in Calvados, de Manche, de Oise, de Somme, het
Noorderdepartement, die nochtans minder bevolkt zijn. Wij mogen ons niet laten
misleiden door de klachten over den Franschen fiscus. Zoo de belasting sedert de
inlijving veel meer opbracht dan onder het Oostenrijksch stelsel, is zulks werkelijk
omdat zij beter ingedeeld was. In stede van meer te betalen, betaalde de
belastingschuldige min-

(1) Ik ontleen deze bijzonderheden aan C. Viry: Mémoire statistique du département de la Lys,
blz. 102 en volg. (Parijs, jaar XII). Cf. ook Faipoult: Statistique du département de l'Escaut,
blz. 151 (Parijs, jaar XIII); Van der Mersch: Mémoire sur la mendicité. blz. 219 (Brussel
1852).
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der(1). Het hoeft herhaald dat, zoowel in deze zaak als in zoovele anderen, de
afschaffing van de verouderde praktijken van het Oud Stelsel beantwoordde aan de
vereischten van het modern leven, aan den wensch welke economisten en kapitalisten
reeds lang vóór 1789 uitten.
België zou daarvan blijk geven, zoodra de Staatsgreep van brumaire het eindelijk
in normale bestaansvoorwaarden had gesteld. De vastheid der instellingen, de
vestiging der orde, de herstelling der openbare veiligheid brachten er, met wonderlijke
snelheid, vertrouwen en energie terug. De terugkeer van den binnenlandschen vrede
met de opkomst van Bonaparte levert dezelfde gevolgen op, als in 1748 de terugkeer
van den vrede met het buitenland. Doch hij brengt die veel sneller, omdat de
economische bedrijvigheid zich terstond ongehinderd ontwikkelt op een door de
nieuwe instellingen voorbereid terrein. Van 1800 tot 1810 geschiedt de vooruitgang
zoo krachtig, dat het land een nieuw aanzien krijgt, waarvan de hoofdtrekken van
dan af zullen blijven bestaan. De geschiedenis van de moderne nijverheid van België
begint met dat tijdstip.
De vermeerdering der bevolking is het onwraakbaarste bewijs dier wedergeboorte.
Onder Bonaparte als weleer onder Philips den Schoone, bevestigt zij, dat de doorstane
crisis voorbij is. Dat blijkt uit de overvloedige cijfers, die men met genoegen, in hun
stomme welsprekendheid, elkander ziet op-

(1) Volgens een klaarblijkelijk overdreven verslag van Felz aan Metternich, bracht België 20
millioen op onder het Oostenrijksch stelsel en van 150 tot 160 millioen onder Napoleon!
Colenbrander: Gedenkstukken (1813-1815), deel I, blz. 328. - Faipoult: op. cit., blz. 124,
stelt vast, dat de belastingschuldige in 1805 minder betaalt dan in 1789, doch dat hij dit niet
gelooft, omdat de rechtstreeksche belasting zwaarder is. Cf. in denzelfden zin, Van der
Mersch: op. cit., blz. 162. Zie in P. Verhaegen: op. cit. deel II, blz. 501, een raming van de
opbrengst der belastingen, in 1810. Zij bereikt de som van 76 millioen, de helft dus van Felz'
raming. Het spreekt van zelf, dat op de klachten van de belastingschuldigen niet hoeft
afgegaan: deze zijn dezelfde onder alle stelsels. Het is overigens waarschijnlijk, dat de
Fransche belasting zwaarder was in het land van Luik en in het Naamsche, die onder het Oud
Stelsel zeer weinig betaalden, dan in Vlaanderen, dat toen veel betaalde. Overigens, moest
zij zeer zwaar op de arme klassen drukken, ter oorzake van het groot aantal onrechtstreeksche
taxen.
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volgen. Van 1801 tot 1816 stijgt het aantal inwoners in het departement der Schelde
van 560.850 tot 615.689; in dat der Leie van 459.436 tot 519.436; in dat der Ourthe
van 352.333 tot 366.676. In 1798 telde Gent 56.098 zielen; in 1815 telt het er 62.226;
Luik, dat 50.260 inwoners bezat in 1790, was in 1798 gedaald op 38.196, en in 1811
weer tot 48.520 gestegen. Ook de bevolking van Brussel biedt beteekenisvolle
schommelingen: 74.427 inwoners in 1783, 66.297 in 1800, 72.105 in 1803, 75.086
in 1812. Over het algemeen, schijnt de vermeerdering der bevolking veel sneller in
België geweest te zijn dan in het overige van Frankrijk. En die krachtige aangroei is
des te merkwaardiger, daar de Napoleontische oorlogen veel mannen verslonden.
De dichtheid der bevolking bereikt haar toppunt in de aangesloten departementen.
Ter uitzondering van het Noorderdepartement, kan geen Fransch departement
wedijveren met de Leie en de Schelde, welke onderscheidenlijk. 125 en 200 personen
per vierkanten kilometer tellen.
De Belgen geven dus in het begin der XIXe eeuw eens te meer blijk van die
levenskracht en die noeste vlijt, welke de door de schommelingen der internationale
politiek over hun land ontketende rampen nooit konden versmachten. Op het einde
der XVe eeuw, evenals onder Albertus en Isabella, en na 1748, zetten zij zich weer
aan den arbeid, zoodra de rust teruggekomen is. Zoo de centrale ligging van hun land
hetzelve tot Europa's slagveld maakt, maakt zij daarvan ook een wonderlijk centrum
van economische bedrijvigheid, zoodat het, gedurig heen en weer geslingerd door
de stormen der geschiedenis, bij afwisseling tijdvakken van verdwijning en en van
herleving, van oorlog en van vrede kent. Nergens elders zijn deze zoo talrijk, nergens
elders ook bieden zij zulk een treffende tegenstelling. Want dezelfde omstandigheden,
welke dit land tot den doortocht der legers en dezer botsingen voorbestemmen,
bevorderen er ook doorvoer en ruiling van goederen. Geregeld brengen zij het tot
ondergang, doch zij laten het ook toe, zich met een verbazende snelheid te verheffen.
Nauwelijks is het terrein door de
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legers ontruimd of het wordt weer een werkplaats en een markt.
De economische opbeuring van België na bramaire is dus hoofdzakelijk te danken
aan 's lands wilskracht. Het kan zich dadelijk zoowel tot de verandering van de
staatkundige orde en van de maatschappelijke orde als de verandering van het
afzetgebied aanpassen, omdat het gaaf gebleven is. Ongetwijfeld liet de regeering
niet na, het behulpzaam tezijn. Men weet, dat het Consulaat en het Keizerrijk, de
traditie van de handelspolitiek en het verlicht despotisme voor eigen rekening
overnemend, den koophandel, de nijverheid, den landbouw met gunsten overlaadden.
De aangesloten departementen ondervonden daarvan, als het overige van Frankrijk,
de heilzame uitwerkselen. De inrichting van nijverheidstentoonstellingen, het
verleenen van premiën aan fabrikanten en uitvinders, de opening van kredieten aan
stichters van nieuwe nijverheidstakken, de wetgeving op de brevetten, de officieele
bescherming der maatschappij en voor landbouw, de instelling der kamers van
koophandel, de bezorgdheid der prefecten over het: aanmoedigen, op alle gebied,
van alle nuttige noviteiten en van de toepassing der wetenschappelijke ontdekkingen
bij de nijverheid, ten slotte de invoering: van het metriek stelsel voor munten, maten
en gewichten oefende zeker een heilzamen invloed uit, doch dien men toch niet dient
te overschatten. Zij versnelden de aandrift, doch zij verwekten die niet. Bovendien
schiepen zij veeleer gunstige voorwaarden voor de nijverheidsontwikkeling dan dat
zij dezelve hulpbronnen en werkmiddelen verschaften. De oorlog slorpte te veel
hulpmiddelen op, dan dat het mogelijk kon weezen aan de nijverheid eenigszins
belangrijke sommen te besteden. Over het algemeen, waren de toelagen aan private
ondernemingen steeds tamelijk schraal.
Vooral bemerkt men met verwondering de schier volkomen onthouding van den
Staat in zake openbare werken. Niettegenstaande de instelling van het korps van
bruggen en wegen (25 Augustus 1804), kan het Fransch tijdvak in dit opzicht niet
met het Oostenrijksche vergeleken worden. Terwijl de
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economische toerusting van het land gedurende het laatste op zulke merkwaardige
wijs vermeerderde, verbeterde zij nauwelijks in het eerste. Van 1795 tot 1814 werd
het wegennet van België, dat 450 kilometer bedroeg, slechts met 38 kilometer
vermeerderd. Voor de waterwegen kan men voor hetzelfde tijdverloop slechts het
graven van de vaart van Bergen naar Condé vermelden; deze werd in 1807 begonnen
en slechts in 1814 voltooid.
Daarentegen werden, en de tegenstelling is opvallend, millioenen en millioenen
uitgegeven voor de haven van Antwerpen. Tot het einde van het Keizerrijk gaf de
regeering daar oneindige sommen uit tot het onderhouden der duizenden werklieden,
die arbeidden aan het graven der dokken, aan het aanleggen der kaaien, aan het
bouwen eener krijgsvloot. Doch die ontzaglijke krachtsinspanning zou het land slechts
ten goede komen na den val van Napoleon. Gedurende zijn regeering, bracht zij niets
op. De blokkade der Schelde door de Engelschen belette steeds de schepen des
Keizers in zee te steken. Het volk zei, dat ze lam waren(1): zij waren slechts een
onnutte en derhalve eenigszins belachelijke bedreiging. De uitgestrektheid der haven
en het nieuwe dezer inrichtingen lieten des te beter uitschijnen, dat zij ledig bleef.
Hoogstens ontving zij eenige uit Vlaanderen of Holland gekomen binnenschepen.
De haven was eigenlijk slechts een zeekazerne, zooals Antwerpen zelf slechts een
vesting was. De handel bleef zoo onbeduidend onder den gebieder over Europa als
hij sedert 1648 geweest was, en het gelukte Napoleon niet beter dan Josef II den
stroom te openen, welke van Antwerpen België's handelsstad maakt. Onder al de
groote steden van het land, is het de eenige wier bevolking niet vermeerderde van
1800 tot 1814. De stilte van de straten maakte een schrille tegenstelling met de
koortsachtige bedrijvigheid die aan den oever van de verlaten waters der Schelde
heerschte. Antwerpen was het slachtoffer van Napoleons grootsche ontwerpen of
liever van de onverzoenbare vijandschap tusschen Frankrijk en Engeland, die tot
Napoleons val zou voortduren. Ongebruikte en onbruikbare zeebasis, slab-

(1) Bulletin de l'Academie royale, d'Archéologie, 1923, blz. 131.
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bakte het in afzondering te midden van de economische wedergeboorte, wier vlucht
het, in andere tijden, gewis had vertienvoudigd. Het land, dat de natuur een der
schoonstehavens der wereld geschonken had, kon door de schuld der politiek daarvan
geen gebruik maken. Het volstaat daaraan te denken om te beseffen, dat de opbeuring
van België in abnormale omstandigheden gebeurde, wat dezelve slechts
beteekenisvoller, ja loffelijker maakt.

II
Wat bij die opbeuring treft, is dat zij hoofdzakelijk op nijverheidsgebied geschiedt.
De nijverheid heeft ze verwekt, drukt op dezelve haar kenschetsende, trekken en
drijft ze naar den weg, dien zij tot heden steeds verder opgaat. Ongetwijfeld had zij
reeds sedert het midden der XVIIIe eeuw, veel voor de toekomst beloofd(1). Over het
geheel genomen, was België toch bij zijn inlijving bij de Fransche Republiek nog
vooral een landbouwende streek. En voorshands kon het schijnen, alsof de groote
crisis welke het van 1792 tot 1798 onderging, dat karakter nog zou verscherpen.
Want deze was veel minder erg voor den buiten dan voor de steden.
De landelijke bevolking was, door het sedert Fleurus ingevoerd stelsel, veel meer
gekrenkt in haar godsdienstige gevoelens dan in haar belangen. Het mag gezegd
worden, hoe wonderlijk het ook schijne, dat de republikeinsche instellingen haar
bestaansvoorwaarden slechts uiterlijk wijzigden. De onder Maria-Theresia en Josef
II ingevoerde hervormingen hadden slechts bitter weinig van het leenroerig stelsel
laten bestaan. Toen dezes afschaffing in België afgekondigd werd, werd men de
verandering schier niet gewaar. De tienden, die met hetzelve afgeschaft werden,
waren een zwaardere last, en de verdwijning van deze werd dan ook zekerlijk met
vreugde begroet. Zij is, stelden de agenten van het Directoire in 1796 vast, ‘onze
eerste en bijzonderste waarborg voor de gehechtheid van den landbouwer aan de
Fransche

(1) Geschiedenis van België, deel V, blz. 274 en volg.
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zaak’(1). Doch haar uitslagen hoeven niet overdreven. Zij kwam zekerlijk de eigenaars
ten bate; voor huurders en pachters had zij een medegaande verhooging der
grondpachten ten gevolge, en de prefect van Samber en- Maas doet in 1802 opmerken,
dat die klasse van landbouwers bij die verandering niets gewonnen had(2).
Het is dus tamelijk waarschijnlijk, dat de algemeene verhouding der landelijke
standen door het nieuw stelsel niet gevoelig gewijzigd werd. Zooals wij hooger zagen,
is het aantal boeren met eigen gedoen niet vermeerderd, zooals in Frankrijk, door
den aankoop van nationale goederen. Welis waar, kochten, na de onderteekening
van het Concordaat, vele kleine landbouwers perceelen gronds aan. Doch deze waren
veel te onbeduidend om hen tot onafhankelijke eigenaars, te maken. Hoogstens mag
aangenomen worden, dat die aankoopen het hunne bijbrachten, om van toen af den
toestand algemeen te maken, die heden ten dage nog zoo opvallend. is in vele streken
van België, waar de pachters dikwijls enkele aren grond tot het winnen van groenten
en aardappelen bezitten. Wij zegden reeds, dat het grooteigendom zich veel ruimer
ontwikkelde dan het kleineigendom, daar de geestelijke goederen vooral door burgers
of door de oude eigenaars gekocht waren. Daarentegen is geenerlei wijziging in het
stelsel van bebouwing te bespeuren. De kleine hofsteden blijven de meerderheid in
de streken van het land waar zij, als in Vlaanderen, vroeger reeds de meerderheid
uitmaakten; de groote ondernemingen bleven daar waar zij bestonden: in Henegouw,
in Brabant, in Haspengouw. Alleen in de onvruchtbaarder streken der Ardenne schijnt
het kleineigendom vermeerderd. De invoering van het kadaster was daar voor de
boeren een gelegenheid om de perceelen heide, welke zij tot dan toe uit
goedgunstigheid hadden mogen bebouwen, tegen geringen prijs aan te koopen. Daar
ook, haalden zij voordeel uit den verkoop der gemeentegronden, die door de Fransche
regeering evenzeer bevorderd werd als hij het door de Oostenrijksche regeering
geweest was. Overal elders was

(1) P. Verhaegen: La Belgique sous la domination française, deel II, blz. 500.
(2) Ibid., deel II, blz. 501.
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de uitslag van die verkooping gansch anders: zij viel uit gansch ten voordeele der
‘notabelen’, die dank zij dezelve mooie boschdomeinen verwierven, ofwel
onontgonnen heiden tot het oprichten van die door de prefecten en maatschappijen
voor landbouw aangeprezen modelhoeven voor het fokken van merinos.
De beetwortelteelt, die een groote uitbreiding nam sedert de rietsuiker ten gevolge
van den zeeoorlog onvindbaar geworden was, bracht het hare bij tot het bevorderen
der grootboerderij. Deze schijnt zich sedert 1811 in ruime mate te hebben uitgezet,
en de winsten daarvan moesten des te aanzienlijker wezen, daar een decreet van 1
Januari 1812 den invoer der Indische suiker verbood. Op dat tijdstip ontstond de
Belgische suikernijverheid: reeds op het einde van het Keizerrijk werden
suikerfabrieken opgericht in Haspengouw, in Henegouw en in Vlaanderen.
Naast die noviteiten, bleven de praktijken, van het Oud Stelsel nagenoeg
ongewijzigd. De Vlaamsche landbouw behield de doenwijzen, die dezen tot een
algemeen bewonderd en door de maatschappijen voor landbouw aangeprezen model
hadden gemaakt(1).
De opslag van graan en andere levensmiddelen begunstigde voortdurend de
welvaart der landbouwers. Daarentegen volgde de opslag der loonen slechts zeer
langzaam op dien van den prijs der levensbehoeften; dat was voor de boerenarbeiders
een echte ramp, die bevestigd wordt door de vermeerdering der volksarmoede en der
bedelarij. De ellende dier arbeiders moest de nijverheid ten goede komen; inderdaad,
zij trok de werkers tot zich en hield den stand der loonen op het minimum, dank zij
den grooten toevoer van arbeidskrachten.
Reeds bij den aanvang van het Consulaat, beginnen de aloude nijverheidstakken
van de Vlaamsche gewesten, de kant- en de vlasnijverheid, te herleven. Als vroeger,
worden zij geleid door kooplieden-ondernemers, die voor eigen rekening de door
kantwerksters en linnenwevers ten huize

(1) Zie de Lichtervelde: Mémoire sur les fonds ruraux du département de l'Escaut (Gent, 1815).
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vervaardigde voortbrengselen verkoopen. De kanten, die door de vorderingen van
de weelde, te beginnen van het einde der XVIIIe eeuw, meer en meer naar Parijs
uitgevoerd worden, gaven in 1810 in Brabant werk aan 12.000 vrouwen. Wat de
vlasnijverheid betreft, raamt Faipoult in 1805 het aantal spinsters en spinners op
101.033, en dat der wevers op 21.821, die elk jaar 175.370 stukken van 75 el
vervaardigen.
Niets is overigens veranderd noch in de economische inrichting noch in de
werkwijzen van die nijverheid. Geenerlei samentrekking, geenerlei technische
verbetering. Het weefgetouw blijft wat het was, het bleeken geschiedt nog steeds in
de weide als in grootvaders tijd. Nergens bestaat een werkplaats met meer dan drie
getouwen, en de markt te Gent blijft steeds de wevers van den buiten aantrekken,
die hun voortbrengselen aan de linnenkooplieden komen brengen. De manufactuur
ontwikkelt zich hier onder den uitsluitenden invloed van het handelskapitaal. Van
fabriek en van machinale vervaardiging, is nog niet het minste spoor te bemerken.
Glasblazerij noch ijzergieterij schijnen evenmin los te komen van de banden van
't verleden. Laatstgemelde geeft blijk van een stijgende bedrijvigheid, dank zij de
uitbreiding der markt, doch die voorspoed zelf hecht ze aan haar oude werkwijzen.
De hoogovens vermenigvuldigen zich zonder de minste verbetering in hun bouw;
houtskool blijft de eenig gebruikte brandstof. Niemand schijnt een poging te beproeven
om zich in te wijden in de nieuwe werkwijzen, welke in Engeland op zulke
verrassende uitslagen kunnen bogen.
De lakenweverij van Verviers biedt een moderner uitzicht. Reeds op het einde der
XVIIIe eeuw, geeft zij blijk van een nieuwigheidsgeest, welke te verklaren, is door
de ontwikkelingsvrijheid, die zij geniet. Daar het initiatief van de ondernemers niet
belemmerd wordt door het gildewezen, kan het zich vrijelijk uitzetten. De fabriek
begon reeds de plaats in te nemen van het manufactuurstelsel. Ongetwijfeld werd
het wollespinnen nog op den buiten verricht en waren er nog tallooze huiswevers in
de nabijheid der stad, in het land
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van Herve en van Franchimont. Doch de rijkste en stoutste industrieelen vereenigden,
meer en meer, in hun werkplaatsen, de weefgetouwen met de werktuigen tot vollen,
scheren, verven en apprêteeren. Het kapitalisme, dat aanvankelijk tot den handel
behoorde, ging nu ook naar de nijverheid over en stak steeds grooter sommen in de
machines. Men trachtte de voortbrenging te vermeerderen en den inkoopsprijs te
verminderen, door de techniek onophoudelijk te verbeteren. Dison werd een belangrijk
centrum van het vervaardigen van goedkoope stoffen, waarbij ‘staarten en
gareneinden’ de wol vervingen. Na de verschrikkelijke crisis van 1792 - 1798, werd
de arbeid met ijver hervat. De behoeften der legers en de mogelijkheid om naar
Frankrijk uit te voeren, leverden de fabrikanten eindelooze kansen op vooruitgang:
zij beijverden zich daaruit hun voordeel te halen.
Reeds in 1797 werden pogingen aangewend om te Verviers de in Engeland
uitgevonden mechanieken in te voeren. John Cockerill, geldelijk ondersteund door
de belangrijkste huizen van de stad, bouwde stellen spinnerijen, waarvan één enkele
elf werklieden toeliet het werk van honderd te leveren en den fabrikant wekelijks
een besparing van 464 livres verschafte. Die vervanging van den handenarbeid door
de machine stelde de buitenspinners zonder brood. Deze stroomden dadelijk naar de
stad, waar hun vestiging voor gevolg had, alle loonsverbetering te beletten. De lage
loonen en de door de techniek verwezenlijkte vorderingen prikkelden, van toen af
aan, de bedrijvigheid der nijverheid meer en meer. Tot het einde van het Keizerrijk
kenden Verviers en de naburige gemeenten die zich aan de lakenweverij overgaven,
Hodimont, Ensival, Dison en Eupen, een onafgebroken tijdvak van voorspoed;
begunstigd door de vrije mededinging, bouwden tal van nieuwe rijken daar ontzaglijke
fortuinen. In 1810 benuttigden 86 groote fabrikanten van Verviers ten minste 25.000
werklieden(1).
Edoch, aan het ander uiteinde des lands, werd Gent het

(1) Staatsarchief te Luik. Correspondance du préfet de l'Ourthe 24 October 1811.
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centrum van een nieuwen nijverheidstak, en wel de katoenspinnerij. Het was Lieven
Bauwens in 1798 gelukt, Engelsche machines op het vasteland te brengen en ook
werklieden van Manchester mede te lokken, om dezelve te doen werken. Hij werd
in zijn onderneming door het Directoire ondersteund en vond in de speculatie de
noodige hulpbronnen tot het verwezenlijken zijner plannen; eerst stichtte hij een
katoenspinnerij te Passy. Kort daarop, vestigde hij er een tweede te Gent, in de ruime
gebouwen van het Kartuizerklooster, dat hij als nationaal goed gekocht had. Men
schat dat, tien jaar later, 3000 arbeiders in zijn fabriek werkzaam waren; bovendien
kreeg hij oorlof, de gevangenen uit het rasphuis voor zijn rekening te laten werken.
Zijn voorbeeld en zijn groote winsten, gemakkelijk te verklaren door het stijgend
protectionisme en het volstrekt invoerverbod van Engelsche katoenstoffen, deden
navolgers rondom hem opkomen. Faipoult acht, dat Gent de derde nijverheidsstad
van het Keizerrijk geworden is, en slechts door Lyon en Rowaan overtroffen wordt.
Met de katoennijverheid breidde zich tevens de vervaardiging van sits en gebloemd
linnen uit. Van Gent zette zij zich voort in het ronde. Lokeren en Sint-Nicolaas, waar
de arbeidskrachten nog overvloediger en goedkooper zijn dan in de stad, beginnen
op hun beurt nijverheidscentrums te worden. Meer en meer worden, in de door
ondernemers gekochte kloosters, fabrieken met verbeterde mechanieken ingericht.
De voortbrenging vermeerdert naarmate zij zich samentrekt onder het beleid van
nieuwe kapitalisten. Verscheidene werkplaatsen tot het drukken van sits verwerken
800 tot 1000 stukken katoenlinnen per week.
In Henegouw en in het land van Luik treedt de steenkolennijverheid, na het tijdvak
van verval en ontreddering welke zij bij het begin der verovering onderging, eindelijk
in de beslissende stadie harer ontwikkeling. Gedurende de laatste helft der XVIIIe
eeuw, had het algemeen geworden gebruik van steenkolen voor het verwarmen der
kamers en voor sommige ondergeschikte nijverheidstakken dezelve aanzienlijke
vorderingen doen verwezenlijken. Doch zij was nogver van de groote belangrijkheid
te bezitten, welke de ver-
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menigvuldiging der fabrieken en het meer en meer benuttigen van machines haar
reeds in de eerste jaren der XIXe zouden geven. Van toen af, verschijnt zij als het
onontbeerlijk bestanddeel van de vlucht, welke 's lands nijverheid neemt. Steenkool
wordt de brandstof bij uitnemendheid, en haar ophaling vermeerdert naarmate het
gebruik van stoom zich op de oppervlakte van den bodem verspreidt. Zij verdringt
meer en meer de houtskool. Te Sart-lez-Spa, stelt de gemeenteraad in 1817 vast, dat
de exploitatie der bosschen schier gansch opgehouden heeft sedert de ververs van
Verviers hun kuipen met steenkolen verwarmen(1). Hier als overal elders prikkelt de
vraag het aanbod. Een oneindig uitzetbaar domein biedt zich aan de onderneming
en deze beijvert zich haa voortbrengingsmiddelen te verbeteren en te vergrooten.
Reeds in 1807 wordt de stoommachine gebruikt tot het open neerhalen der
kolenbakken; de mijngaanderijen worden voorzien van rails en waggonnetjes; paarden
worden in de schachten neergelaten. Alle jaren wordt de kolenvoorraad overvloediger.
De prijs der brandstof vermindert naarmate de hoeveelheid daarvan grooter wordt,
en de goedkoopheid leidt tot de oprichting van nieuwe nijverheidstakken, die, op
hun beurt, den voorspoed der kolenmijnen bevorderen. Dat is inzonderheid het geval
voor de vervaardiging van lichtgas, dat in 1784 door Minkelers ontdekt werd en rond
1810 in de werkplaatsen gebruikt wordt. De mijnen worden dan ook immer dieper
en de gaanderijen langer. De ongevallen, welke er gebeuren, leveren het treurig
bewijs harer uitbreiding. In 1811 maakt een ontploffing vijf en dertig slachtoffers in
de mijn Marihaye; een andere, in de mijn Massillon, kost het leven aan dertien
werklieden. De nijverheidsgeschiedenis krijgt haar eerste slachtoffers: zij heeft ook
haar helden. De prefect der Ourthe roept de welwillendheid van den minister in voor
een kind, dat door zijn moed het leven van een vijftigtal man redde(2), en heden nog
wordt de toewijding herdacht van Henri Goffin, die, in 1812, in de mijn Beaujone

(1) Verhandeling berustend in het Gemeentearchief te Sart-lez-Spa.
(2) Deze bijzonderheden ontleen ik aan de Correspondance du Préfet de l'Ourthe, berustend in
het Rijksarchief te Luik.
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onder een instorting met zijn gezellen begraven, dezelven naar boven kreeg.
Naast de kolenmijnen die de nijverheid voeden, ontwikkelt zich de bouw der
machines die haar kracht en beweging schenken. In 1807 vestigde John Cockerill de
grondslagen van de beroemde werkplaatsen, welke nog zijn naam dragen. Van den
beginne af, werken daar 250 menschen. Deze leveren een steeds aangroeiend aantal
stellen voor spinnerij, mechanieken van alle slag en stoommachines(1).
Doch de uitvinders, door den bestendigen vooruitgang der nijverheid
aangemoedigd, beijveren zich, op dezelve de ontdekkingen der wetenschap toe te
passen. De staalgieterij wordt in 1802 te Luik ingevoerd. In 1810 zoekt J.-J. Dony
een middel voor de zinkbereiding en zijn streven verzekert, na zijn ondergang, de
welvaart van de maatschappij ‘la Vieille-Montagne’
Zoo de nijverheidsontwikkeling van het land ruimschoots te wijten was aan de
gunstige voorwaarden welke het nieuw politiek stelsel dezelve boden, namelijk de
uitbreiding van het afzetgebied, de groote kolenopbrengst, dient ook erkend, dat deze
niet zou mogelijk, geweest zijn zonder den overvloed en de goedkoopheid der
arbeidskrachten. Het kapitalisme, waardoor zij zulke vlucht, neemt, schept als
tegenhanger het arbeidersproletariaat. In der waarheid, heeft dat verschijnsel niets
wonderlijks. Het vertoont zich regelmatig, telkenmale dat, onder den invloed der
vrijheid, de economische uitzetting nieuwe, wegen opgaat. Haar vlucht verbijstert
of breekt dan het toezicht waaraan zij zich tot dan toe onderwierp. Het persoonlijk
initiatief zwaait den schepter tot den dag dat het misbruik van de vrijheid welke het
ondersteunde en welke de voorwaarde zijner vorderingen is, het opnieuw aan regeling
zal onderwerpen.
De lakenwevers der Vlaamsche steden in de XIIIe eeuw, de zakenmannen der
Renaissance in de XVIe, de stichters van de moderne nijverheid in de XIXe eeuw,
hebben gelijkelijk

(1) E. Mahaim: Les débuts de l'établissement John Cockerill à, Seraing. Vierteljahrschrift für
Social und Wirtschaftsgeschichte, deel III [1905], blz. 627.
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de werklieden tot de verhouding van eenvoudige loonbedienden gebracht of willen
brengen. Toch zijn zij slechts in laatstbedoeld tijdvak in hun streven volkomen
geslaagd. Zooals wij reeds zagen, had de revolutionnaire wetgeving tot doel, de
menschen vrij te maken door hen te verlossen van de boeien waarin het verleden hen
gekluisterd hield. De afschaffing der neringen geschiedde ten voordeele der arbeiders.
Zij is te verklaren door het inzicht, elkeen vrijelijk zijn beroep te laten kiezen en het
monopolie te verbreken dat een kleine groep meesters, in elke stad, te haren voordeele
uitoefende. Zij werd door het volk zelf gevraagd en het dient erkend, dat de instelling
van bevoorrechte ambachten sedert lang door de openbare meening veroordeeld was.
De inrichting der neringen was overigens voor de kleinnijverheid ingevoerd en
beantwoordde aan dezer behoeften; zij kon dus slechts de vorderingen van het
kapitalisme belemmeren, zonder eenig voordeel vóór iemand. Nooit drong zij zich
op noch kon zij opgedrongen worden aan de manufactuur-werklieden van het Oud
Stelsel. Men vindt er ook niet het minste spoor van in de nieuwe nijverheidstakken
die in den loop der XVIIe en XVIIIe eeuw ontstonden, zoomin in de koninklijke
manufacturen, in Frankrijk, als in de fabrieken met octrooi of in de lakenweverijen
van Verviers, in België. Buiten de steden bestond zij nooit: het zal volstaan aan de
vlasnijverheid in Vlaanderen, aan de ophaling van kolen in Henegouw en in het land
van Luik te herinneren. Zoo de verhouding der arbeiders verslechtte is zulks dus
geenszins aan haar verdwijning te wijten, vermits deze, van de XIXe eeuw af, juist
benuttigd worden in ondernemingen waarop zij niet toepasselijk is.
Hoe had de verhouding der katoenspinners, der sitsdrukkers, der vlas- of
wollewevers of der mijnwerkers en der metaalbewerkers kunnen, verbeteren, zelfs
al had het gildestelsel de steedsche handwerkslieden blijven beschermen? Om hen
te beschermen, had de Staat, zoodra hij bemerkte dat de strijd ongelijk was tusschen
hen en de kapitalisten, in hun belang moeten optreden. Doch hoe zou men
veronderstellen, dat hij daaraan dacht? Hij zou, volgens de denkbeelden van
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dien tijd, ten behoeve van een groep burgers het voorrecht hebben doen herleven;
tevens had hij, juist toen de voortbrenging hoogstdringend diende vermeerderd,
dezelve voorzeker besnoeid door initiatief bij haar in den weg te staan. Niet alleen
kregen de arbeiders geenerlei wetgeving noch van de Nationale Vergadering, noch
van de Wetgevende Vergadering, noch van de Conventie, doch deze verboden hun
bovendien alle soort van samenspanning (wet Chapelier, 1791). Zij meenden, dat zij
genoeg gedaan hadden voor ‘de belangwekkendste klasse van de maatschappij’, door
de vrije mededinging zonder eenige beperking toe te laten.
Dit kwam daarop neer, dat het dagloon een verdrag tusschen arbeidgever en
arbeider werd; dat hetzelve aan al de schommelingen van de arbeidsmarkt
prijsgegeven werd, met andere woorden, dat het zou afhangen van het aanbod, en
de vraag was oneindig grooter dan het aanbod. Want nu dat geenerlei beperking meer
bestond, kwamen niet alleen de mannen, doch ook de vrouwen en de kinderen bij
de industrieelen werk vragen. En vermits de goedkoopheid der arbeidskrachten voor
deze een onontbeerlijke voorwaarde van welslagen was, kregen de vrouwen en de
kinderen de voorkeur. Het machinewezen liet toe dezelven te benuttigen voor
bezigheden waaruit zij vroeger wegens hun zwakheid uitgesloten waren; derhalve
werden zij verkozen omdat zij minder kostten. Evenals in Engeland vervulden zij
meer en meer de werkplaatsen. In 1808 verklaart Bauwens, dat de drie vierden van
zijn werkvolk uit vrouwen en kinderen bestaan. Faipoult bemerkt, dat zij overvloedig
zijn in de sitsfabrieken. In de werkplaatsen van Cockerill zijn, voor 150 volwassenen,
150 kinderen, en samen met de vrouwen, slaven zij zich af in de mijnen, zoowel
boven den grond als beneden, in de gaanderijen. Weldra werden de misbruiken zoo
schreeuwend, dat de regeering wel moest optreden: in Januari 1813 bepaalde een
decreet, dat kinderen beneden den ouderdom van tien jaar niet in de kolenmijnen
toegelaten waren.
Toen de revolutionnaire wetgeving de werklieden vrijmaakte en hun tevens verbood
te vergaderen om hun ambachtsbelangen te bespreken, had zij ten minste het even-
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wicht gehouden tusschen hen en hun bazen. Doch met het Consulaat ging het er
anders aan toe. In deze als in veel andere zaken, liet Napoleon zich leiden door de
praktijken van het Oud Stelsel. De verplichting van schriftelijke opzegging, welke
de monarchie de werkplaatsbedienden opgelegd had, werd hernomen en uitgebreid
door de wet van 22 germinal jaar XI en door het besluit van 9 frimaire jaar XII op
de werkboekjes. Voortaan kan de arbeider niet aangenomen worden, zoo hij het
boekje niet kan vertoonen, dat afgeteekend is door den patroon dien hij verlaten
heeft, zoodat hij feitelijk in dezes macht blijft. Toen, in 1811, de onvoldoendheid
der loonen de Luiksche hoedenmakers noopt de stad te verlaten, weigeren de bazen,
om hen te weerhouden, hun de boekjes af te geven(1). De arbeider zonder boekje
wordt als landlooper beschouwd en kan door de politie als zoodanig opgesloten
worden.
Het is dus niet te verwonderen, dat, in de taal van dien tijd ‘arbeider’ en ‘behoeftige’
maar al te dikwijls dezelfde beteekenis hebben. Lichamelijke ellende en zedelijke
ellende verbasteren de werkende klasse. Deze is een gepeupel van ‘proletariërs’ en
het stijgend gebruik van dit woord is ongemeen beteekenisvol. De loonen, die door
de vermenigvuldiging der arbeidskrachten op het laagste peil gehouden worden,
blijven verre achterna bij den opslag der levensmiddelen. Volgens Vitry wint een
daglooner, die 1 fr. 40 in 1789 trok, slechts 1 fr. 46 in 1803, terwijl de gemiddelde
uitgave per persoon gedurende dat tijdperk van 4 fr. 36 tot 5 f r. 32 steeg. In die
voorwaarden, moeten de vrouw en de kinderen van den werkman wel naar de fabriek.
En op die wijze kan het huishouden bestaan, doch tot welken prijs! Geen familieleven,
geen onderwijs meer, vermits de moeder van den haard weggerukt wordt en dat de
kleintjes niet ter school zullen gaan. Al de inlichtingen schetsen ons een hart
brekenden toestand. Onder de armen is de onwetendheid zoo algemeen als de ruwheid
van zeden. Zij leven opeengehoopt in armoedige, ongezonde krotten. Bij de minste
werkloosheid

(1) Rijksarchief te Luik, Correspondanoe du préfet de l'Ourthe, 8 Mei 1811.
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vallen zij ten laste van de ‘armenkamers’, wier hulpmiddelen, ten gevolge van de
omzetting der Staatsrenten, niet voldoende zijn om hen te helpen, zoodat tal hunner
naar bedelarij gedreven worden.
Door hun smarten verbitterd, worden zij bestookt door een geest van opstand,
welke hier en daar plotselings, doch slechts voor korten tijd uitbarst. In 1810 verwekt
de invoering van nieuwe mechanieken onlusten te Eupen. Te Verviers gaan de
scheerders, in 1812 in staking, omdat hun taak wèl, doch hun loon niet vermeerderd
werd. Een andere staking bleekt in 1806 te Gent uit onder de werklieden der
katoendrukkerijen. Doch het strafwetboek verbiedt de werkstaking, en de
boetstraffelijke rechtbank veroordeelt de stakers tot gevangenisstraffen van drie
maand tot twee jaar. Toch vragen de patroons, het volgend jaar, ‘strenge reglementen
voor de politie der werklieden in de fabrieken’(1). De gemeentebesturen zijn niet
minder waakzaam. Elke poging tot vereeniging onder de werkers wordt dadelijk
gesmacht. In 1810 vragen de Gentsche katoenspinners de toelating om een
‘weldadigheidsbeurs’ in te richten, doch hun vraag wordt verworpen, omdat ‘uit de
ervaring blijkt, dat weldadigheid het voorwendsel kan wezen tot het houden van
vergaderingen van werklieden van onderscheiden fabrieken, welke soms aanleiding
geven tot het verwekken van staking of loonsverhooging, en derhalve door de artikelen
4 en 6 van de wet verboden zijn’(2). Al wat verleend wordt, is dat in elke fabriek een
beurs mag ingesteld worden voor zieke werklieden, op voorwaarde dat de
beraadslagingen betreffende het instellen dier beurzen bijgewoond worden door den
fabrikant of een door dezen aangewezen werkmeester.
Zulke voorvallen zijn overigens uitzonderingen. De werklieden missen al te zeer
den gildegeest, zijn te onwetend en te ellendig om zich omtrent de verdediging hunner
belangen te kunnen verstaan. Zij begrijpen de oorzaken hunner ellende niet en hun
misnoegdheid uit zich slechts door geschreeuw,

(1) Lanzac de Laborie: op. cit., deel II, blz. 53.
(2) Besluit van den ‘maire’ van Gent, uitgegeven in het blad La Flandre libérale, van 19 Juni
1924.
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rumoer, samenscholingen. De Werkrechtersraden, ingericht met het doel, ‘de kleine
geschillen, bij te leggen welke dagelijks hetzij tusschen fabrikanten en werklieden,
hetzij tusschen werkbazen en gezellen of leerjongens oprijzen’, laten de patroons
een merkelijk overwicht op de ‘eerste werklieden’, die alleen het recht hebben in
dezelve te zetelen. En dan nog vonden die Raden zeer weinig bijval in België, waar
er slechts twee ingesteld werden, één te Gent (28 Augustus 1910), de andere te Brugge
(1 Maart 1813).
Hoe wraakroepend die toestand thans ook schijne, toch trof hij geenszins de
tijdgenooten. Voor hen bestond de werkersquaestie niet, en kon zij niet bestaan. De
economische vrijheid was een dogma: het ware even ongehoord geweest, dezelve te
schenden ten voordeele van de arbeiders als ten voordeele van de kapitalisten. Vermits
de weg der fortuin niet meer versperd was door het privilege, scheen ellende de straf
te wezen van onbekwaamheid of wangedrag. De arme was niet belangwekkend, hij
moest maar trachten vooruit te komen als iedereen. De fabrikanten, meerendeels
‘parvenus’, rechtvaardigden, door hun eigen voorbeeld, de leerstelling welke zij
beleden met een goede trouw, die billijkheidshalve niet zou mogen in twijfel getrokken
worden onder voorwendsel dat dezelve met hun belangen strookte. Overigens werd
slechts op ‘voortbrengen’ gedacht en om de voortbrenging te bevorderen diende vóór
alles den ondernemingsgeest bevorderd. Hieromtrent ging het openbaar gevoelen
akkoord met de wenschen der regeering. Elk tijdvak begrijpt den vooruitgang volgens
zijn behoeften, en alles wat dezen vergemakkelijkt, schijnt goed en billijk. Al de
denkbeelden strekten toen tot het ontwikkelen der nijverheid, tot het verbeteren der
techniek, tot het vinden van noviteiten.
Tentoonstellingen, als die te Bergen in 1806, die te Luik in 1810, lieten de
fabrikanten de door hun confraters verkregen uitslagen zien, en dienden tot reclame,
tot onderricht en tot aanmoediging. De keizer zelf toonde zich voldaan over de
noviteiten der kapitalisten. Te Gent gewaardigde hij zich, in 1810, de werkplaatsen
van Lieven Bauwens te bezoeken. Het fortuin der nieuwe rijken scheen de belooning
te wezen voor de diensten die zij de maatschappij en den Staat bewezen
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hadden, want de economische wedergeboorte van het land was ontegensprekelijk
hun werk. De adel, de oude eigenaars, de oude renteniers hadden daaraan slechts een
zeer gering, als het ware een lijdelijk deel. Schier allen hadden fondsen in de bank
te Weenen: het blijkt niet, dat zij die hebben afgehaald. Het in de nijverheid belegd
kapitaal heeft voor oorsprong, zooals blijkt, hetzij gelukkige speculaties, hetzij het
genie der zaken. De grootte van de door de ondernemers verwezenlijkte winsten
vermeerderde hetzelve snel. Reeds in 1805 acht Faipoult, dat het ‘grootkapitaal’, dat
gedurende de crisis uit het land ging, waarschijnlijk hersteld is. En het is te vinden
bij de ‘parvenu's’, welke het nieuw stelsel deed onstaan en dezes trouwste aanhangers
zijn. Een in 1804 door fabrikant Lousberg uitgegeven vlugschrift hemelt deszelfs
weldaden op en wijdt al de verdienste daarvan aan de regeerinig, die ‘zich doet
zegenen en liefhebben’. Gaf zij, door het toedoen van de afschaffing van ‘den
kloosterlijken staat, van de adellijke onderscheidingen en van zes en dertig burgerlijke
standen’ geen toegang tot ‘de uiterste mededinging, dien grootmeester der nijverheid’?
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Hoofdstuk III
De verstandelijke en de zedelijke toestand
I
Sedert het begin der middeleeuwen was de Kerk, erfgename en opvolgster van de
beschaving der oudheid, op alle trappen, heerscheres over het onderwijs geweest. Al
de scholen, door haar ingesteld, van de parochieschool tot de Universiteit,
ontwikkelden zich onder haar toezicht, kregen van dezelve haar meesters en gebruikten
haar taal: het Latijn. Het onderwijs behoorde tot de bemoeiingen van den godsdienst
en diende in zijn hoogste graden vóór alles tot het opleiden der geestelijkheid. De
Renaissance of de Hervorming hadden dien toestand nauwelijks gewijzigd. De
invoering van nieuwe leermethodes, de uitbreiding van het domein der wetenschap,
de toelating der leeken tot de onderwijzersloopbaan hadden de school aan het
monopolie der Kerk niet onttrokken. Zoo men daar vrijer ademde, toch bleef men
er de godsdienstlucht inademen. Slechts rond het midden der XVIIIe eeuw, had de
Staat begonnen zich te bemoeien met een zaak welke tot dan toe volledig aan zijn
bevoegdheid onttrokken was. Het verlicht despotisme zou zich, eerst in Pruisen,
vervolgens in Oostenrijk, - daar het de taak op zich nam het licht te verspreiden of,
zoo als men heden zou zeggen, den vooruitgang te bevorderen, - noodzakelijker wijs
van de school bedienen en daarom de hand op dezelve leggen.
Om nuttige of, zoo men wil, moderne menschen te vormen, moet het niet alleen
het onderwijs, doch ook de opvoeding nagaan en dezelve tot zijn bedoelingen,
aanpassen. Het kan ze dus niet langer aan een vreemde macht overlaten. Hieromtrent
gaan zijn souvereiniteit en zijn belang akkoord. De school was ingericht naar de
belangen van de Kerk: het zal
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ze naar de belangen van den Staat inrichten. Zij was clericaal: zij moet wereldlijk
worden. Derhalve hoeven haar leerwijzen en programma's gewijzigd. Het Latijn
verliest de overwegende plaats, welke het bekleedt, ten voordeele van de nuttiger
vakken, vereischt door de ontwikkeling der wetenschap en het heil der maatschappij.
De meesters worden gekozen, opgeleid en bezoldigd door de burgerlijke macht.
Kortom, het onderwijs, dat thans als een openbare dienst verschijnt, zal ook aan het
openbaar gezag onderworpen worden. Ongetwijfeld zal de godsdienst, zooniet boven
dan toch naast de andere vakken, den rang behouden welken zijn zedelijke
belangrijkheid hem geeft: doch er kan geen sprake meer van wezen, hem de leiding
van het onderwijs over te laten en hetzelve zijn dogma's op te leggen. De Wietenschap,
die zich van hem in de wereld losrukte, moet zich daarvan ook in de school vrijmaken.
Dat zijn de grondbeginselen van de hervorming der studiën, welke in België onder
het beheer van Cobenzl geschiedde(1). De in 1777 ingestelde Theresiaansche colleges
zijn de eerste moderne onderwijsgestichten welke het land kende. Hun bijval was
gering en dat kon niet anders. De Kerk bezat al te veel gezag, al te veel invloed om
niet de zeer groote meerderheid der leerlingen uit die scholen te houden. Haar
heimelijke tegenwerking bracht haar in slechten reuk. In 1785 was de bevolking der
godsdienstige colleges viermaal sterker dan die der Theresiaansche.
De Fransche Republiek stelde een einde aan die mededinging door de mededingers
af te schaffen. Na Fleurus bestond weldra niets meer van beide. De Theresiaansche
colleges werden weggevaagd samen met de kloostercolleges, en de kleine scholen
verdwenen ook in den maalstroom. Al de trappen van het schoolstelsel, oude als
nieuwe, stortten met den ondergang van het Oud Stelsel ineen.
Reeds in 1795 verklaart een officieel verslag dat er, in de stad Luik, geen openbaar
onderwijs meer bestaat(2). Drie

(1) Geschiedenis van België, deel V, blz. 315.
(2) Th. Gobert: Liége à travers les âges, deel 2, blz. 286 (Luik, 1924)
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jaar later weeklaagt Bassenge over het zedenbederf en de onwetendheid der jeugd,
die van alle onderwijs beroofd is. Vergeefs beveelt het gemeentebestuur de oprichting
van scholen, het vindt geen onderwijzers. Hoogstens bestaan hier en daar eenige
private scholen waar de kinderen, onder de leiding van een gewezen monnik, van
een geseculariseerde non of van een koster, in jammerlijke voorwaarden in opzicht
van paedagogie, zoowel als van gezondheid, leeren lezen en schrijven. En als men
bedenkt dat, onder al de groote steden van het land, Luik de nieuwe denkbeelden het
meest toegedaan is, gist men licht, hoe groot het algemeen verval moest zijn.
Toch prees geen regeering rechtzinniger de weldaden van het onderwijs dan die
der Republiek. De onwetendheid was immers de krachtigste steunpilaar van de
tirannie, en de verspreiding van het licht de onontbeerlijke voorwaarde voor de
vrijheid en de ontvoogding der volkeren. Reeds in 1792 had de Conventie het bezoek
der lagere school verplichtend gemaakt en de bezoldiging der onderwijzers ten laste
van den Staat gelegd. Doch te midden van de onlusten en oorlogen, hadden èn tijd
èn geld ontbroken. De jammerlijke toestand was gedurig verergerd. Het was in
Frankrijk niet veel beter gesteld dan in België, toen de Conventie, eenige dagen vóór
zij uiteenging, de wet van 3 brumaire jaar IV (25 October 1795) aannam, welke in
1797 in de aangesloten departementen afgekondigd werd.
Zij richtte een tevens democratisch en wereldlijk onderwijsstelsel in. Zoo de Staat
het monopolie der school niet vergde, toch oefende hij zorgvuldig toezicht over
dezelve uit. Alle onder zijn toezicht geplaatste officieele of private scholen moesten
dezelfde waarborgen van burgertrouw bieden. In delagere scholen namen de rechten
van den mensch de plaats in van den catechismus. De meesters moesten de door de
Conventie aangenomen boeken gebruiken, den decade-dag doen. vieren, de kinderen
naar de republikeinsche feesten, leiden en hun den naam van burger leeren vereeren.
Het stond hun vrij, onderricht in godsdienst te geven, zoo zij zich zorgvuldig
onthielden dien te verwarren met ‘fanatisme’ en ‘aristocratie’. Het hoofddoel was,
de liefde voor de republikeinsche
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instellingen in te boezemen en den openbaren geest voor te lichten en te vormen.
Doch die instellingen waren voor de Belgen, ter uitzondering van een handvol
democraten, veel te hatelijk, dan dat zij niet met tegenzin, ja met afschuw, de
verplichting te gemoet zagen, hun kinderen in dezelve te laten inwijden. Nog liever
hielden zij hen thuis, dan ze te sturen naar scholen die zij verwierpen en die, van
1797 af, de godsdienstvervolging nog afschuwelijker maakte. Feitelijk bleef de
toestand na de wet van brumaire onveranderd. Weinig of geen officieele scholen
werden ingesteld. Vooral wachtten schier al de gemeentebesturen zich er voor,
toezicht over de private scholen te houden, en wanneer zij dit wèl deden, was zulks
om ze te dekken met een bescherming welke de meesters schier altijd toeliet onderricht
in de godsdienstige in stede van de republikemsche grondbeginselen te blijven geven.
Gebeurde het, dat de Commissarissen van het Directoire de sluiting daarvan bevolen,
dan kwam zulks toch niet het officieel onderwijs ten goede. Schier niemand bood
zich aan om deel te maken van deschooljury's, die de onderwijzers moesten aanstellen.
Deze, overigens, nog ontoereikender wat hun hoedanigheid dan wat hun aantal
betreft, droegen het hunne bij, om het officieel onderwijs onbemind te maken. Het
had een modelonderwijs moeten zijn. Werkelijk was het zeker zoo ellendig als dat
der vrije scholen, waar, tot machtelooze woede der overheid, de onwetendheid en
de geest der ‘bijgeloovige catechiseermeesters’ bleven voortleven. In 1803 waren te
Luik slechts drie lagere onderwijzers. Te Brussel werden de gemeentescholen slechts
door ongeveer driehonderd kinderen bijgewoond(1).
De centrale scholen, waarvan één in elk departement moest opgericht zijn, steken,
door haar levenskracht en bedrijvigheid, tegen die ellende af. In zake onderwijs,
waren deze voorzeker de belangwekkendste en vruchtbaarste schepping der Revolutie.
Zij zijn werkelijk bezield door den mo-

(1) A. Sluis: L'enseignement en Belgique sous le régime français, blz. 25 (Brussel, 1898);
Geschiedenis van het onderwijs in België tijdens de Fransche overheersching en onder de
regeering van Willem I, blz. 95 en volg. (Gent, 1913).
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dernen geest. Het Latijn wordt nog slechts aangeleerd als bijvak van het Fransch. De
wiskundige wetenschappen, de mathesis en de natuurwetenschappen, natuurkunde,
scheikunde, plantenleer, worden aangeleerd tot het ontwikkelen van het verstand.
Elke Centrale School heeft haar boekerij, haar kruidtuin, haar laboratorium. De
leeraars worden zooveel mogelijk aangeworven onder de geleerdste mannen van het
departement. Hun lessen, voor het publiek toegankelijk, richten zich niet alleen tot
de leerlingen, doch ook tot allen die leergierig zijn of hun kennis wenschen te
vermeerderen. Nauwelijks zijn deze scholen geopend, of een al te rasch afgebroken
wetenschappelijke beweging komt in 't leven. Tot den huidigen dag toe, liet haar
invloed blijvende sporen: de openbare boekerij en de kruidtuin van verscheidene
steden komen van die scholen her; en als blijk harer waarde, zal het volstaan er aan
te herinneren, dat mannen als van Hulthem, als Oornelissen, als Lesbroussart in
dezelve hunne loopbaan als leeraar of in de wetenschap begonnen(1).
Doch de openbare meening bleef wantrouwend tegenover haar en zij behaalden
zeker niet den bijval, dien zij verdienden. De onzijdigheid van haar onderwijs was
voldoende om ze verdacht te maken. Zij werden schier uitsluitend bezocht door
kinderen van ambtenaars en van koopers van nationale goederen. Door de leergangen
bij te wonen, trad men tot het stelsel toe, en meer hoefde niet, om zulks niet te doen.
Overigens lieten de gebeurtenissen haar den tijd niet om het burgerrecht te verkrijgen.
Zij overleefden den 18n brumaire niet lang. De oprichting van lyceums, in 1802, deed
ze verdwijnen. In 1804 bestond er geen enkele meer.
Het lyceum, ingericht met het doel, de grondbeginselen der Revolutie aan te passen
tot de behoeften eener maatschappij die voortaan door den invloed der bezittende
klassen beheerscht wordt, verschijnt als een specifiek Napoleontische instelling. Het
behoudt een deel van het programma der Centrale Scholen, dat getemperd wordt
door de paedagogische leerwijzen van het Oud Stelsel. Zoo de wiskundige weten-

(1) Zie, omtrent de bedrijvigheid van de Centrale School te Bergen, J. Becker: Un établissement
d'enseignement moyen à Mons depuis 1545, blz. 327 en volg. (Bergen, 1913).
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schappen er nog in eere blijven, wordt het overwicht toch aan het letterkundig
onderwijs gegund. Godsdienst wordt er geenszins uit gebannen: hij neemt de plaats
in die het Concordaat hem aanwijst. Vermits het catholicisme ‘de godsdienst van de
meerderheid der Franschen is’, beginnen de klassen met een gebed en wonen de
leerlingen, 's Zondags, onder de geestelijke leiding van een aalmoezenier, in de kapel,
de mis en het lof bij. Geenerlei uitsluiting overigens, de afgescheidenen worden naar
de tempels geleid door de bedienaars van den eeredienst dien zij belijden. Voor het
overige, blijft de geest van de school wereldlijk als die van den Staat, en het onderwijs
is evenmin confessioneel als het strafwetboek. Over het algemeen, moesten de
lyceums de Belgen voorkomen als een herstelling der Theresiaansche colleges. Die
vergelijking was de te wettiger, daar het lyceum niet meer verstaat burgers te vormen,
doch de kinderen der heerschende standen een geleerdheid en een opvoeding te
geven, die hun toelaten den Staat nuttig te dienen. Want, evenals ten tijde van het
verlicht despotisme, oefent de Staat op hen een eng toezicht uit. Van daar het
verplichtend internaat, de instelling van ‘censors’ die belast waren met de
instandhouding der orde en het behoud van den ‘goeden geest’, de inwijding der
leerlingen in den wapenhandel en de invoering eener tucht die hen, reeds van de
school af, tot den krijgsdienst voorbereidt. In de colleges van het Oud Stelsel was
alles berekend om de leerlingen naar de Kerk te richten; hier worden zij opgeleid tot
ambtenaars of officieren. Door de beurzen welke de regeering verleent, legt zij van
te voren de hand op de verdienstelijkste leerlingen en neemt zij hen, van kindsbeen
af, in haar dienst.
In het gebied van elk beroepshof moest ten minste één lyceum bestaan. In België
waren er vier, te Brussel, te Luik, te Gent en te Brugge. Beneden de lyceums, mochten
door den Staat gesubsidieerde middelbare scholen of colleges opgericht worden,
hetzij door de gemeenten, hetzij door particulieren. Aan het toezicht der regeering
onderworpen, dienden zij a1s overgang van de lagere scholen naar de lyceums. Het
toezicht over de lagere scholen, of zij door de gemeenten dan wèl door privaat
initiatief opgericht zijn, wordt opgedragen aan de
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onderprefecten. Feitelijk waren de zeer groote meerderheid derzelven vrije, wil
zeggen katholieke scholen. Voor de meisjes bestonden schier geen andere dan die,
welke de door de Revolutie geseculariseerde nonnen geopend hadden.
Door de instelling der keizerlijke Universiteit (10 Mei 1806), werd dit stelsel door
het uitsluitend monopolie van den Staat vervangen. Voortaan mag niemand geen
school meer openen of openbaar onderwijs geven, van welken graad ook, zonder
een vergunning in behoorlijken vorm. Evenals het Keizerrijk in militaire
omschrijvingen ingedeeld was, was het ook ingedeeld in ‘Academies’, elk voorzien
van haar rector, die zelf den te Parijs verblijvenden Grootmeester ondergeschikt was,
en tot opdracht had, onder dezes leiding, het onderwijs een ‘eenvoudiger’ geest te
geven, welke ‘eensgezindheid’ van den wil en van het gevoelen ten voordeele des
keizers zou scheppen. Luik en Brussel waren de hoofdplaatsen van de twee Academies
van België. Overigens had de Universiteit, wier bepaalde oprichting in 1811
geschiedde, den tijd niet om den toestand gevoelig te wijzigen. Alles wat zij vermocht,
was het ongenoegen te versterken dat verwekt werd door de breuk van Napoleon
met den paus, en, terwijl zij heden nog in haar hoofdtrekken in Frankrijk bestaat,
overleefde zij in België de gebeurtenissen van 1814 niet.
In het Napoleontisch stelsel, bestaat eigenlijk geen hooger onderwijs. De rhetorica
der lyceums voleindigt de vorming van den geest. Daarbuiten, bestaat niets meer dan
bijzonderescholen voor beroepsonderwijs, zooals de rechtsgeleerde school, later
faculteit, den 25n Maart 1807 te Brussel opgericht, en waaraan den 5n November
1810 een faculteit der Letteren werd toegevoegd tot het opleiden der leeraars van
lyceums en colleges. Scholen voor geneeskunde, aan privaat initiatief verschuldigd
en door de prefecten aangemoedigd, werden geopend te Gent en te Luik.
Geneeskundige jury's, één per departement, zorgden voor de afgifte, aan de officieren
van gezondheid, apothekers, drogisten en vroedvrouwen, van de door de wet
vereischte diploma's.
De algemeene bevrediging der gemoederen na den Staatsgreep van brumaire
verzekerde, in België, aan lyceums en colleges den bijval, welken de Centrale Scholen
niet vermoch-
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ten te bekomen en die overigens te verklaren is door de toegevingen in zake godsdienst
en paedagogische overleveringen. Zoo de adel dezelve niet bezocht, dan toch werd
zijn voorbeeld niet gevolgd door de burgerij. Tal van colleges werden opgericht
hetzij door de gemeentebesturen, hetzij door bijzondere meesters, en het sedert den
inval van 1794 afgebroken onderwijs hernam zijn normalen loop.
Toch valt op te merken, dat het volksonderwijs ellendig bleef. Het was blijkbaar,
dat de overheden er zich niet over bekommerden, en zulks strookt wel met de
aanhoudende verdwijning van de democratische strekkingen en met het meer en
meer ‘censitair’ karakter van regeering en maatschappij. De geestelijkheid, harerzijds,
wantrouwde de door de gemeentebesturen geopende scholen, terwijl zij uit hoofde
van de verplichting, zich aan toezicht te onderwerpen, zich onthield er zelf te openen.
Onverschilligheid der openbare machten en godsdienstige gewetensbezwaren
schaadden dus gelijkelijk het volksonderwijs. In 1812 stelt Thomassin vast, dat, in
het departement der Ourthe, de lagere scholen veel minder talrijk zijn dan vóór de
Revolutie(1). In de Schelde gewaagt Faipoult van de algemeene onwetendheid der
boeren, die schier allen ongeletterd zijn. In de Ourthe, bemerkt Micoud d'Umons, in
1807, dat verscheidene gemeenten noch lagere, noch bijzondere scholen hebben. De
toestand was niet beter in de steden, waar, zooals wij hooger zagen, de kinderen der
werkende klasse niet naar de school, doch naar de fabriek gezonden werden. De
regeering deed niets om dien toestand te verhelpen(2). Zij schijnt dezen te hebben
aanvaard als een gevolg der maatschappelijke orde. Hoefden de lieden uit de
volksklasse te kunnen lezen en schrijven om soldaat of fabriekwerker te worden?

II
De eenvormigheid van het onderwijs had voor gevolg daarvan, in de aangesloten
departementen, een machtig werktuig tot verfransching te maken. Er kon geen sprake
van wezen,

(1) Mémoire statistique du département de l'Ourthe, blz. 288. Hij voegt erbij, blz. 276, dat
nauwelijks een zevende der bevolking lezen en schrijven kan.
(2) Cf. A. Sluys: Geschiedenis van het onderwijs, blz. 156 en volg.
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hetzelve aan te passen tot de zeden, de denkbeelden of de taal van het voormalig,
thans een algeheel deel van het Fransche keizerrijk geworden België. Het belang van
den Staat vergde al te klaarblijkelijk de verfransching der ingelijfde volkeren, dan
dat de regeering hun landaard anders kon aanzien dan als een hindenis, die uit den
weg te ruimen was. Haar zending was haar nieuwe onderdanen af te richten en
dezelven, door gemeenschap van onderwijs en opvoeding, waardig te maken van de
groote natie, waartoe zij voortaan tot hun geluk behoorden. Zij was overigens al te
zeer bewust van haar macht om eenig verzet te duchten. Het was voldoende, onder
de Republiek als onder het Keizerrijk, te verkondigen, dat het Fransch de eenige
officieele taal was(1). De maatregelen van uitvoering werden haar ambtenaars
overgedragen.
Een der eerste zorgen van deze ambtenaars was het gebruik van het Fransch in de
Vlaamsche deelen van België algemeen maken. De taak was niet moeilijk. Het
Fransch had daar in de XVIIIe eeuw zulke vorderingen gemaakt, dat Shaw reeds in
1788 de aanstaande verdwijning der nationale taal voorspelde(2). Zij welke, als Verloy,
als Braeckenier, zich nog over haar lot bekommerden, waren uiterst zeldzaam. En
wie zou hen aanhoord hebben, zoo zij den moed hadden gehad hun stem te haren
voordeele te verheffen? Sedert de inlijving, spande alles samen om de spontaan
begonnen evolutie te bespoedigen. De kennis van het Fransch drong zich op, zoowel
in de maatschappelijke als in de economische betrekkingen. Zonder het Fransch was
het onmogelijk zijn weg te maken. Het was voortaan een allereerste levensbehoefte
en die toestand werd zonder protest aanvaard. De bevolking ging van zelf op het
doelwit af, zonder dat daartoe dwang hoefde. Ongetwijfeld werd de Vlaamsche taal,
op den buiten en in vele kleine steden, alleen of nagenoeg alleen gebruikt en kon er
geen sprake van wezen, ze te verbieden in de scholen, want het meerendeel der
meesters kenden er geen andere. Doch de prefecten moedigden door belooningen de
onderwijzers

(1) J. des Cressonnières: Essai sur la question des langues dans l'histoire de Belgique, blz. 340
(Brussel, 1920).
(2) Geschiedenis van België, deel V, blz. 330.
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aan die Fransche lessen zouden beginnen en daar hun onderrichtingen met de
wenschen der ouders overeenstemden, werden hun pogingen dadelijk met welslagen
bekroond. Reeds in 1804 verheugt Viry zich, in de Leie, over de bekomen
vorderingen. De Fransche taal verspreidt zich, zegt hij, gelijktijdig met de Fransche
modes. De pachters wenschen, dat hun kinderen die taal leeren(1). Vooral in de
meisjesscholen, beslaat zij een groot deel der programma's. De in de normaalscholen
opgeleide schoolmeesters kennen ze allen en geven er graag onderricht in. Haar
verspreiding onder het volk wordt belemmerd, niet door dezes tegenzin ze te leeren,
doch door de ontoereikendheid èn der scholen èn der leerlingen.
Daarentegen troont zij als meesteres in de officieele colleges en natuurlijk in de
lyceums, en de vrije colleges volgen dit voorbeeld. Zoo het Vlaamsch er nog
aangeleerd wordt, is het als tweede, schier als vreemde taal. Het geslacht, dat zij van
1800 tot 1814 opleidden, werd uitsluitend in het Fransch opgebracht en dit feit geeft
genoegzaam rekenschap van de snelle verfransching der burgerij.
Het bestuur laat niet na, de beweging in de hand te werken. Langzamerhand wordt
het Vlaamsch verdreven uit al zijn stellingen. In 1800 vragen de ambtenaars der
registratie dat, tot vermijding van bedrog, alle akten welke hun overgelegd worden,
uitsluitend in het Fransch zouden opgesteld zijn voldoening wordt hun gegeven bij
besluit van 13 Juni 1803, met dien verstande, dat de openbare ambtenaars bij de
officieele stukken een vertaling in de taal van het land mogen voegen. En nog valt
die toegeving weldra in onbruik. In de bureelen van prefecturen, van
gemeentebesturen, van al de oversten der groote diensten van den Staat, als in de
griffies der rechtbanken, houden de ambtenaars hun briefwisseling, en hun schrifturen
in 't Fransch, ja zeer dikwijls kennen zij geen andere taal, daar velen geboren
Franschen zijn. Het Fransch wordt gebruikt bij de beraadslagingen van de Algemeene
Raden der departementen, alsmede van de Gemeenteraden; de rechters vellen hun
vonnissen en de advocaten pleiten in

(1) Mémoire statistique du département de la Lys, blz. 54 en volg.
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het Fransch. En weldra treedt het Fransch buiten dat midden en vermenigvuldigt het
zijn ingrijpingen in het maatschappelijk leven. Vele prefecten schijnt het een plicht,
het gebruik der landstaal uit te roeien. Te Antwerpen verbiedt Voyer d'Argenson:
‘vurig’ de Vlaamsche tijdschriften(1). In de Schelde, ondersoheiden zijn collega's zich
door hun overdreven ijver. In 1806 beveelt Faipoult de sluiting van al de Vlaamsche
schouwburgen van het departement. D'Houdetot verplicht den uitgever der Gazette
van Gent zijn blad voortaan in het Fransch te laten verschijnen, verbiedt in 1810 het
drukken van elk Vlaamsch boek of nieuwsblad en doet, in 1812, den naam van de
straten, ja de opschriften der uithangborden vertalen(2). Doch die ambtelijke vervolging
was niet algemeen. Meestal bepaalden de prefecten er zich bij, het Vlaamsch uit het
officieel gebruik te bannen. De oude rederijkerskamers bleven bestaan en wedstrijden
onder hun leden uitschrijven(3). Daar werden in een jammerlijk verbasterde taal, de
zegepralen des keizers in verzien bezongen. Anderzijds bleef de geestelijkheid,
althans op den buiten, preeken houden en godsdienstonderwijs geven in de volkstaal,
die aldus onafscheidbaar van den godsdienst scheen. De godvruchtige dichtkunst,
die in de XVIIe eeuw het Masker van de Wereld van den Jezuïet Poirters (1646)
ingegeven had, bleef lezers vinden. Tot die soort behoort Jerusalems herstelling, in
1811 door pastoor Stichelbaut uitgegeven, waarin, onder een zinnebeeldigen vorm,
het lijden van een volk wordt uitgedrukt, dat door goddeloosheid verdrukt wordt en
naar zijn bevrijding smacht.
De ambtelijke centralisatie en de verfransching van het land, die daarvan het gevolg
was, richtten natuurlijk al België's verstandelijke bedrijvigheid naar Frankrijk, of
liever naar Parijs. Vergeefs zoekt men daarin iets spontaans of iets

(1) Lanzac de Laborie: op. cit., deel II, blz. 270.
(2) F. van der Haeghen: Bibliographie gantoise, deel V, blz. 9 en volg.
(3) In 1812 wordt te Gent ‘de Fonteyne’ heropend en J.-F. Willems behaalt er een prijs voor een
gedicht over den slag van Friedland. In 1805 en 1806 laat E.-D. van Daele, onder den deknaam
van Vaillant, een tijdschrift Tijdverdrijf verschijnen, dat aan de studie der Vlaamsche taal
gewijd is.
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oorspronkelijks. Zij is nog slechts een flauw namaaksel der hoofdstad. Naar dezelve
wenden zich alle blikken en richten zich alle jongelieden, die hun weg willen maken
aan de balie, als de Gerlache, in de letteren, als de Stassart, in de kunsten, als zoovele
anderen. De negen aangesloten departementen zijn nog slechts een groote provincie,
aan den invloed en de aantrekking van Parijs onderworpen. Madrid, onder het
Spaansch stelsel, Weenen, onder het Oostenrijksch stelsel, waren slechts de
verblijfplaats der vorsten geweest en hadden de Nederlanden nooit hun zeden of
denkbeelden opgedrongen. Wat meer is, toen de regeering in België, onder
Maria-Theresia, letteren en wetenschappen wilde doen herleven, had zij, door de
oprichting van de Academie van Brussel, gefracht een zelfstandig centrum op te
richten, rond hetwelk haar beoefenaars zich hadden kunnen scharen. Doch de
Academie werd in de afschaffing van het gildewezen meegesleept. Haar boekerij en
haar werktuigen worden verstrooid zooals haar leden. Overigens stelt niemand nog
belang in de nationale oudheden, waaraan zij het beste harer krachten had gewijd.
Als deel uitmakend van het Oud Stelsel, worden dezelve verworpen en schijnen zij
nog slechts een tijdverdrijf voor reactionnairen en waanwijzen. Zeldzaam zijn de
boekenliefhebbers, als van Hulthem te Gent, welke zich verzetten tegen het vermorsen
van de rijke boekerijen der afgeschafte kloosters, wier kruim overigens door de
regeering naar Parijs gezonden was. In 1811 blijft te Luik ‘noch handschrift noch
boek te raadplegen’(1).
Hier en daar levert een oudheidkenner, een liefhebber, een Raepsaet, een de Bast,
een S.-P. Ernst, een Diericx zich, in de stilte van het studeervertrek nog aan
navorschingen over, doch veelal bewaart hij bij zich, bij gebrek aan een uitgever, de
vrucht van zijn arbeid. De openbare meening, noch de regeering moedigen hem aan.
Niettegenstaande het aandringen van Camus en van prefect d'Herbouville, wordt de
Bollandjsten geenerlei toelage verleend tot het hervatten hunner werken(2). Het Instituut
vereert wel, nu en dan, eenige ‘nieuwe Franschen’ niet zijn welwillendheid. Het nam
den

(1) Th. Gobert: Liége à travers les ages, deel I. blz. 276.
(2) H. Delehaye: L'oeuvre des Bollandistes, blz. 181 (Brussel, 1920).
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ouden Lens voor de schilderkunst, den commandeur de Nieuport voor de
werktuigkunde, van Mons voor de scheikunde, onder zijn leden op. Doch die
onderscheidingen versterken slechts de aantrekking van Parijs. Al de begaafden
richten zich naar de groote stad, die al de hulpbronnen bevat en waar alleen
beroemdheid te verkrijgen is.
Die van Grétry en van Gossec prikkelt de eerzucht hunner landgenooten en trekt
hen aan. Te Parijs bekomt de Bruggeling Suvée de leiding van de Ecole de France
te Rome en wordt zijn stadgenoot J.-B. van Praet een der conservators van de
keizerlijke bibliotheek. Andere Belgen onderscheiden er zich in de ‘prijskampen van
Rome’: in 1804 en 1807 de Bruggelingen Odevaere en van Calloigne, in 1808 de
Luikenaar Ruxthiel, in 1812 de Oostendenaar Suys. De jonge de Bériot doet er zijn
studiën in de muziekschool, en ook te Parijs vestigen zich de scheikundige
Brizé-Fardin, de geneesheer Nysten, de natuurkundige Robertson, de wiskundige
Christian. Parijs legt België, op alle gebied, den toon of de werkwijze op. De kunst
werkt naar de school van David, de letterkunde naar die van Delille, de beter bedeelde
wetenschap naar de beroemde meesters die het Instituut opluisteren. En degenen,
die den tijd noch de middelen hebben om zich aan de bron te gaan laven, grachten
toch eenige droppelen daarvan naar het land te krijgen. In de groote steden worden
maatschappijen voor letterkunde, voor wetenschap, voor kunst gesticht, die
wedstrijden en tentoonstellingen van schilderijen houden(1). Doch, in spijt van den
goeden wil der stichters, ging al die bedrijvigheid het peil eener provinciale
middelmatigheid à l'instar de Paris niet te boven. In den schouwburg worden Fransche
stukken door Fransche tooneelspelers opgevoerd. Nergens een oorspronkelijke kleur
of een rechtzinnige uiting. De natie beijvert zich het haar opgelegd uniform-habijt
te dragen, en zorgt er voor, het niet te verkreuken.

(1) De oudste is de Maatschappij der Kunsten van Gent, in 1808 gefcticht, terzelfder tijd als de
Maatschappij voor Kruidkunde en Hofbouw, welke reeds in 1809 een ‘Salon de Flore’
inrichtte. Zie omtrent die beweging. E. Mailly: Etudes sur la culture intellectuelle à Bruxelles
pendant la réunion à la France (Brussel, 1887); La Société de Littérature à Bruxelles (Brussel,
1888).
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Hoe had zij zich ongedwongen kunnen bewegen en zich vrijelijk uiten, onder het
bestendig toezicht eener censuur die, naarmate het keizerlijk stelsel voortduurt, alle
jaren achterdochtiger en verdrukkend er wordt?(1) Onder de Republiek had de drukpers
nog een onzekere en zeer beperkte vrijheid genoten. Doch met het Consulaat werd
deze hoe langer hoe meer gekortwiekt. Nooit was zulke harde dienstbaarheid dezelve
opgelegd geworden, want zoo het Oud Stelsel, uit hoofde van rechtgeloovigheid en
van Staatsreden, toezicht over de pers hield, dan toch verstond het niet ze tot zwijgen
te brengen.
Doch thans zijn alle onderwerpen haar verboden, buiten de vakken van eenvoudige
uitspanning of zuivere wetenschap. Zij mag spreken noch over politiek, noch over
zedenleer, noch over wijsbegeerte, noch over bestuur. Elk denkbeeld is verdacht,
elke volzin kan een toespeling of een bijbedoeling verbergen. Alleen de ambtenaars
hebben het recht tot het publiek te spreken en hetzelve de goede leerstelling mede
te deelen. Elk gedrukt stuk behoort tot de bevoegdheid der politie, want elk gedrukt
stuk kan gevaarlijk wezen. Bij het lezen van de brieven der prefecten, wordt men
meer en meer gewaar, dat zij hoofdzakelijk tot opdracht hebben, toezicht over de
meening te oefenen en de wetten te doen naleven welke die meening versmachten.
Krachtens een besluit van 27 nivôse jaar VIII (17 Januari 1800) mag zonder
vergunning geenerlei nieuw dagblad in het licht gegeven worden, en heeft de regeering
het recht onmiddellijk elk blad af te schaffen, dat haar vijandig schijnt jegens het
‘maatschappelijk verdrag’. Een omzendbrief van Fouché, in 1807, verbiedt de
dagbladschrijvers ‘eenig artikel in te lasschen betreffende de politiek, enkel ter
uitzondering van die, welke zij uit den Moniteur

(1) P. Verhaegen: Essai sur la liberté de la presse en Belgique durant la domination française.
Annales de la Société archéologique de Bruxelles, deel VI [1892] en VII [1893]; F. Donet:
Un quart de siècle de censure. Bulletin de l'Académie d'Archéologie, 1907, blz. 278 en volg.;
Th. Gobert: Imprimerie et journaux à Liége sous le régime français. Bulletin de l'Institut
Archéologique liégeois, 1924, blz. 1 en volg. Cf. B. Roche: La censure en Hollande pendant
la domination française. ('s-Gravenhage - Parijs, 1923).
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kunnen overnemen’. Zulks verwekt den ijver der prefecten. Om gemakkelijker te
gehoorzamen, matigen zij zich een recht van voorafgaande censuur aan en laten zij
zich, vóór het afdrukken, proeven der nieuwsbladen voorlegden. De journalisten
moeten slechts de ‘schrijvers van den openbaren geest zijn’. Bij de minste
onbezonnenheid, de minste ‘ongepastheid van stijl’ wordt hun blad opgeheven.
Overigens van 1810 af mag, met uitzondering van het departement der Seine, nog
slechts één nieuwsblad per departement bestaan. En welk een nieuwsblad! Buiten
hetgeen de prefectuur laat doorgaan, staan daarin slechts aankondigingen en
anekdoten.
En de boeken mogen uit den vreemde niet ingevoerd worden zonder nagezien te
worden door de douane, wier bevoegdheid men gissen kan. Voor de anderen, is de
censuur zoo onmeedoogend, dat zij de schrijvers van te voren ontmoedigt. Niets
wordt gespaard. In 1811 laat de prefect der Ourthe zich de proeven voorleggen van
de almanakken en van die boekjes, ‘die de lectuur voor het volk en de kinderen zijn’,
minder nog ten einde daaruit wulpschheid en bijgeloof te verwijderen dan om er
lofredenen voor den keizer in te voegen(1). Van 1810 aan, hoeft een vergunning der
regeeiing om het beroep van uitgever of drukker uit te oefenen. Hoeft er bijgevoegd,
dat, in de schouwburgen, slechts door de overheid goedgekeurde stukken mogen
opgevoerd worden?
Aldus wordt de gedachte het strengst en knellendst despotisme opgelegd. Door
het toezicht over de opvoeding en de drukpers, had de Republiek burgers willen
vormen. Napoleon geeft dezelve nog slechts de opdracht daarvan, ten behoeve van
den Staat, ondergesdhikten te maken.

(1) Correspondance du préfet de l'Ourthe. Rijksarchief te Luik.
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Hoofdstuk IV
Het einde van het stelsel
I
De voornaamste van al de oorzaken die, na 18 brumaire, Bonaparte de genegenheid
der Belgen deden verwerven, was de afkondiging van het Concordaat. Ongetwijfeld
bleef het ver beneden hetgeen het katholiek geweten had gewenscht. Doch, vermits
de paus daar vrede mee had, zou men met veel genoegen de weldaad van den na
zulke lange vervolging eindelijk herstelden godsdienstvrede aanvaarden. In stede
van zich te verwonderen over de moeilijkheden, welke de ‘onbeëedigden’ denzelve
nog tot in 1803 in den weg legden, hoeft eer het gemak bewonderd, waarmede de
geestelijkheid over haar geheel tot denzelve toetrad. De beweging, welke Stevens,
halsstarrig voortzette, begon in 1806 te stillen. De geloovigen waren geenszins
geneigd over ‘organische artikelen’ te redetwisten; het was hun voldoende, dat de
kerken weder geopend werden en dat zij, door klokkengelui, 's Zondags naar de mis
genoodigd werden. Men had een onbestemd bewustzijn, dat het onvermijdelijke
geschied was en dat, in den nieuwen staat van zaken, de geestelijke voorrechten zoo
volkomen verdwenen waren als de adellijke voorrechten.
De ordesgeestelijkheid onderwierp zich gelaten, aan de verbeurdverklaring harer
goederen, die overigens onder het Oud Stelsel begonnen, door de Revolutie voleindigd
en door het Concordaat bekrachtigd was. Zij zwichtte voor het geweld en verdween
onopgemerkt. De monniken keerden naar hun familie terug of werden onderwijzers
of parochiepriesters. De nonnen, vroom in kleine groepen, vereenigd, bewoonden
gehuurde huizen en wonnen haar brood met het onderwijzen van meisjes, met het
verplegen van zieken of
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met het verrichten van handwerken. In 1808 bracht de prefect der Ourthe hulde aan
haar toewijding en aan den eenvoud harer zeden en gevoelens. Inderdaad, de politie
mocht gerust wezen. Er was niets te vreezen van de afgeschafte kloosterlingen: elk
jaar werd hun getal door den dood verminderd, en het oogenblik was nakend, dat
daarvan nog slechts de herinnering zou overblijven(1).
Wat de wereldlijke priesters betreft, de belangeloosheid waarvan zij blijk gaven,
trof levendig de tijdgenooten. In het meerendeel der gemeenten, was de pastorij als
nationaal goed verkocht, en zij hielden zich tevreden met noodwoningen. Indien
velen onder hen weigerden bij de nieuwe bisschoppen den eed van gehoorzaamheid
af te leggen, kan zulks slecnts, door gewetensbezwaren verklaard worden. Die
tegenstand zette het geduld der prefecten soms op een zware proef en gaf hier en
daar aanleiding tot betreurenswaardige gewelddaden. Te Mechelen werd priester de
Lantsheere door de politie aangehouden, die hem beschuldigde, dat hij de
tegenstanders van de eedaflegging ondersteunde. Portalis zelf moest optreden om
tot kalmte en onderwerping aan te manen. Eindelijk waren in 1803 alle zwarigheden
uit den weg geruimd en deed, het volgend jaar, de aanwezigheid des pausen bij de
kroning van Napoleon de laatste sporen verdwijnen van een beweging, waaraan het
hoofd der Kerk zelf de laatste voorwendsels ontnam.
Terwijl Philips II, in 1559, slechts Belgen aangewezen had om de nieuwe dioceses
te besturen(2), stelde Napoleon slechts Franschen aan in de door het Concordaat
opnieuw ingerichte bisdommen. Hij deed zulks om dezelfde redenen, als bij de
benoeming der prefecten. Doch hier was zijn keus zoo gelukkig niet. Ter uitzondering
van den bisschop van Namen, Mgr. Bexon, die, op drie en zeventig jarigen ouderdom,
de geloovigen ergerde door zijn al te luidruchtige liefdesavonturen, waren hun zeden
zoo onbesproken als hun rechtgeloovigheid. Ten aanzien van het ultramontanisme
van het

(1) Correspondance du préfet de. l'Ourthe, in het Rijksarchief te Luik, 30 Mei 1808.
(2) Geschiedenis van België, deel III, blz. 381.
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land, had men zorg gehad al de bisschoppen te kiezen buiten de constitutioneele
geestelijkheid. Daarentegen was geenerlei rekening gehouden geweest met den geest
en de traditiën der geestelijkheid die zij zouden leiden. De aartsbisschop van
Mechelen, Jean-Armand de Roquelaure, was een prelaat van het Oud Stelsel,
oudaalmoezenier van Lodewijk XVI, die, op den leeftijd van een en tachtig jaar, nog
de houding en de gewoonten van een voornamen heer behield, en wiens ‘losse,
openhartige, gansch Fransche houding zonderling afstak tegen de logge,
zwaarmoedige houding der. Brabantsche priesters’(1).
Te Gent, beschouwt Mgr. Fallot de Beaumont zich weldra als in ballingschap en
hij wordt in 1807 vervangen door een gunsteling des keizers, Mgr. de Broglie. De
Elzassers Zaepfel, te Luik, en, F.-J. Hirn, te Doornijk, passen zich gemakkelijker tot
den geest hunner omgeving aan. Edoch, die eerste ontmoeting van zulke
ongelijksoortige elementen gaf meer dan eens aanleiding tot ergernis van allerlei
aard. In 1807 gaf Roquelaure aan Portalis zijn inzicht te kennen, een deel zijner
seminaristen naar Parijs of naar Lyon te zenden, ten einde ‘België in korten tijd te
verfranschen’(2). Overigens had geen aanstoot of breuk plaats. De gewoonte verdreef
langzamerhand de aanvankelijke zwarigheden. Sommige bisschoppen zelfs lieten
zich tamelijk snel door hun geestelijkheid beheerschen. Hirn te Doornijk en de Broglie
te Gent vielen weldra onder den invloed hunner grootvicarissen, Duvivier en van de
Velde, welke zich vroeger onderscheiden hadden door hun hevig verzet tegen de
edicten van Josef II.
De regeering eischte vooral van haar bisschoppen een volstrekte overeenstemming
met haar inzichten en een lijdelijke gehoorzaamheid. Zij mocht op beide staat maken.
Allen stemden er in toe, in hun betrekkingen met haar, zich te gedragen als ‘kerkelijke
prefecten’ en hun geestelijkheid tot den dienst van den Staat af te richten. De pastoors
moesten

(1) Lanzac de Laborie: op. cit, deel I, blz. 410.
(2) Ibid., deel II, blz. 102. - Volgens de markiezin de La Tour du Pin: Mémoires, deel II, blz.
314, zon zijn opvolger, de Pradt, den algemeenen commissaris der politie de priesters
aangewezen hebben, die tegen het Concordaat waren.
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de tallooze Te-Deums zingen, die vereischt werden door de zegepralen des keizers
en de gebeurtenissen zijner regeering, en moesten, van den, kansel, de genoegens
der loting en de weldaden der koepokinenting uiteenzetten. De grootvicarissen zonden
den tekst hunner sermoenen ten inzage. Mouwstrijkerij was de regel. In 1804 gaf de
overste van het seminarie te Mechelen tegenover den minister van Binnenlandsche
Zaken uiting aan de vreugde die hij gesmaakt had bij het vernemen, dat ‘de groote
Bonaparte, als een nieuwe Cyrus door God gezonden om den vrede en den godsdienst
te herstellen, zoowel in het oud Frankrijk als in de aangesloten departementen’(1), tot
keizer verheven was. En die vreugde, hoewel met bombast uitgedrukt, was er zeker
niet te minder rechtzinnig om. Want zoo de Kerk den keizer diende, overlaadde de
keizer dezelve met wezenlijke weldaden. Overat werden seminaries en kleinseminaries
opgericht, de kerkfabrieken kwamen terug in het bezit van hun nog niet verkochte
goederen, de geestelijkheid, tot den graad van onderdiaken, was vrijgesteld van
krijgsdienst.
Edoch, de wittebroodsweken van Staat en Kerk konden van geen langen duur
wezen. Meer nog dan Josef II, verstond Napoleon deze aan genen te onderwerpen
en daarvan een regeeringswerktuig te maken. In zijn wil, de instellingen der Kerk
aan te passen tot de vereischten der moderne maatschappij, was hij op den duur te
ver gegaan. In stede van te dulden, dat de geestelijke maatschappij naast en buiten
de burgerlijke maatschappij, zou handelen en zich ontwikkelen, had hij besloten, ze
met geweld met de andere te versmelten en daaraan te onderwerpen. Van 1806 af,
brengen zijn aanhoudende eischen hem noodlottig in botsing met het pausdom.
De verplichting, de priesters opgelegd, de kinderen in den keizerrijken catechismus
te onderwijzen, begint een gevaarlijke gisting te verwekken. In Frankrijk, waar het
gallicanisme overheerschend was, werd zij tamelijk gemakkelijk aanvaard; in België
laaide zij terstond de nog niet uitgebrande asch van den Febronistischen twist weder
op. Vlug

(1) Archives Nationales de Paris. F. 1, c. III, Beide-Nethen, 5.
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schriften begonnen in 't geniep te verschijnen(1). Hier en daar, houden de pastoors op,
het Domine salvum fac imperatorem te zingen. De seminaristen worden rumoerig
en dadelijk treden de overheden en de politie op. De prefecten maken jacht op de
verboden catechismussen, laten dezelve bij drukkers en boekhandelaars aanslaan,
bevelen de ‘maires’ de vergrijpen der priesters bekend te maken, doen zich rekenschap
van de sermoenen geven en brengen de minste voorvallen van de geestelijke gisting
ter kennis van den minister van politie. Van helt een departement tot het ander, geven
zij elkander kennis van de rondreizende predikers, ja van de leurders die papier met
verdacht watermerk verkoopen(2). Wat de zaak erger maakt, is dat de twist tusschen
den paus en den keizer weerslag begint te oefenen op de inrichting der kerk. Priester
de Pradt, die als opvolger van Mgr. de Roquelaure te Mechelen aangewezen is,
ontvangt in 1808 uit Rome te bullen motu proprio, doch de regeering weigert hem
deze af te geven, zoodat hij ze niet kan vertoonen bij het in bezit nemen van zijn
zetel en als een indringer voorkomt.
Terstond, overigens, verergert de twist tusschen priesterschap en keizerdom de
ontevredenheid en de onrust nietalleen bij de geestelijkheid, doch ook bij de
geloovigen. In 1809 vermeerderen de inlijving der pauselijke Staten (17 Mei), de
stilzwijgende excommunicatie van Napoleon (10 Juni), de wegvoering van Pius VII
(5 Juli) achtereenvolgens een verontwaardiging, waaraan 's keizers echtscheiding,
den 16n December door den Senaat uitgesproken, nog meer ergernis toevoegt. Men
vraagt zich af of de nieuwe Cyrus geen Antichrist is. Gedurende de reis in 1810,
heeft zijn woede tegen de priesters hem in dezer oogen eer verminderd dan zij hen
verschrikte. Nu voelen zij zich door de openbare meening ondersteund. De begijnen
van Antwerpen breken alle betrekkingen met haar pastoor, omdat deze Napoleon
ging begroe-

(1) Daarvan bestaat een aanzienlijke verzameling in de Boekerij van de Universiteit te Gent. Op
een der schriften die ik er zag, staaf de geschreven melding: ‘Ontvangen door eene onbekende
hand’.
(2) Ik ontleen deze bijzonderheden aan de Correspondance du préfet de l'Ourthe, in het
Rijksarchief te Luik.
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ten bij zijn komst in de stad(1). Te Luik weigert kanunnik Barret krachtdadig den
benoemden bisschop, Mgr. Lejeas, te erkennen, en liever nog dan toe te geven, laat
hij zich naar Besançon verbannen(2). Het is klaar, dat de oppositie zich opnieuw inricht
tegen de wedergeboorte van het Josephisme, dat nog brutaler dan vroeger optreedt.
Stevens geeft nieuwe vlugschriften uit tegen den ‘philosophischen held’, dien hij
uitscheldt voor geloofsverzaker en aanhanger van Mohamed. De grootvicarissen van
de Velde en Duvivier leiden de houding hunner bisschoppen, die van de Broglie, te
Gent, die van Hirn, te Doornijk. Aangesteld om tot werktuigen te dienen, zijn beiden,
door het ultramontanisme der geloovigen medegesleept(3), naar de oppositie
overgeloopen. In het nationaal concilie van Parijs, in 1811, weerstaan zij moedig
tegen de inzichten des keizers. Onder de Fransche prelaten, schaart alleen de bisschop
van Troyes zich aan hun zijde.
Het valt niet te betwijfelen, dat zij de tolk waren van de Belgische geestelijkheid,
en deze zou in hun personen gestraft worden. Hun gevangenzetting te Vincennes
hitst den wederstand slechts meer op. Het is te laat om een beweging te stillen, welke
door de vervolging aangevuurd wordt. Te Brussel tracht Mevrouw d'Houdetot vergeefs
het volk te vermurwen, door zich te doen ontvangen als voogdes der Heilige-Maagd
in de kerk van O.-L.-Vrouw van den Bij stand(4). Voortaan ontketent de
godsdiensthartstocht zich tegen den keizer. Zienlijk zoeken pastoors de boeren op
te ruien. Vreemde verhalen worden rondgestrooid. Te Meldert is een Mariabeeld van
den muur beneden gekomen en de klokken gaan luiden. Elders werden wonderdadige
teekens op haver-

(1) Lanzac de Laborie: op cit., deel II, blz. 272.
(2) Daris: Histoire du diocèse et de la principauté de Liége, 1724-1852, deel IV, blz. 232.
(3) Toen de Broglie te Gent kwam, verklaarde hij, dat ‘de Belgen ultramontaaaischer waren dan
de Italianen zelf’. Zie zijn autobiographie, uitgegeven door R. van den Gheyn, in Handelingen
van de Maatschappij van Geschiedkunde te Gent, deel XVII. [1923], blz. 47.
(4) Galesloot: Chronique des évèneinents les plus remarquables arrivés à Bruxelles de 1780 à
1827, deel II, blz. 95 (Brussel 1870-72).
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bladeren bemerkt(1). Middelerwijl worden de bisschoppen, die naar Doornijk en naar
Gent gezonden worden tot vervanging van de dienaren van Christus, welke de despoot
in den kerker geworpen had, op een halsstarrig verzet onthaald. De seminaristen
toonen zich ontembaar. Vergeefs beproeven de prefecten beurtelings overreding en
bedreiging. Vergeefs bevestigt men hun, dat Hirn en de Broglie hun ontslag genomen
hebben. Liever nog dan toe te geven, zullen zij zich naar het leger laten zenden.
Honderd drie en negentig hunner werden van Gent naar de kazematten van Wezel
gezonden, waar verscheidene van ziekte stierven(2).

II
De misnoegdheid, veroorzaakt door de breuk van Napoleon met den paus, was zeer
ernstig, doch niet algemeen. Sedert de Fransche bezetting, was de invloed van de
Kerk op de natie zeer gevoelig verminderd. Het was haar niet meer mogelijk haar
tegenstrevers het zwijgen op te leggen, zij was het monopolie van het onderwijs
kwijt, en de regeering oefende toezicht op haar uit, doch hield ze ter zijde. De Staat
beschermde haar, op voorwaarde dat zij zich aan zijn voogdij onderwierp en zijn
leidraden opvolgde. Hij stelde slechts belang in dezelve uit staatkundige berekening
en het was al te zichtbaar, dat de gevoelens welke hij jegens haar koesterde, slechts
minachtende onverschilligheid waren. Zoo hij toegaf, dat het volk een godsdienst
hoefde, meende hij dat het volk te onbeschaafd was om denzelve te kunnen missen.
Het was nuttig het onder den invloed van verachterde denkbeelden te houden, die
zijn driften beteugelden en zijn ellende draaglijker maakten. Doch hoe was het aan
te nemen, dat verlichte menschen nog eenig belang hechtten aan dogma's en
plechtigheden, die Voltaire met bittere spot-

(1) Archives Nationales de Paris. F. 1. c. III. Beide-Nethen, 5.
(2) Zie het verhaal van deze gebeurtenissen in het relaas achteraan de door Galesloot uitgegeven
Chronique, deel II, blz. 191 en volg. Add. J. van der Moere: De jonge levieten van het
séminarie van Gent te Wezel (Brussel, 1856); Claeys-Bouuaert: Un séminaire belge sous la
domination française. Le séminaire de Gand (Gent, 1913).
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ternij overladen had? Het voorbeeld der prefecten wees hun de houding aan, welke
zij dienden te nemen: deze kwamen slechts op de dagen van Te-Deum in de kerk; 's
Zondags vergenoegden zij zich niet er hun vrouw te zenden. Ben deftige koelheid
verborg wat hun nog restte aan revolutionnair anti-clericalisme.
Dit laatste uitte zich onverholen bij de oude Jacobijnen, die daarin een vertroosting
vonden voor alles wat hun sedert brumaire ontnomen was. Velen hunner bleven
krachtdadige ‘priesterhaters’. Voor hen bleef de Kerk de onverzoenlijke vijandin der
Revolutie. Het haar aangewreven leedwezen over het verdwijnen van het Oud Stelsel
maakte ze verdacht zoowel bij koopers van nationale goederen als bij tot de regeering
toegetreden ‘notabelen’. Ongetwijfeld maakten zij maar een groep in den schoot der
natie uit. Doch hun klein aantal werd door hun fortuin en hun maatschappelijke
belangrijkheid vergoed. Zoolang zij de regeering ondersteunden, zou deze niets te
vreezen hebben van een beweging, aangestookt door een geestelijkheid, wier invloed
hoe groot deze ook nog bleef, sedert Josef II veel verminderd was. Tegenover de
Kerk, stond voortaan, zoo niet officieel, dan toch verborgen, een anti-clericale partij,
die gansch bereid was de prerogatieven van den Staat te verdedigen.
Ongelukkiglijk zou de Staat weldra zijn aanhangers op een voor hun toewijding
al te zware proef moeten stellen De fabrikanten en de ondernemers waren de
getrouwsten onder hen. Zij hadden zijn politiek goedgekeurd, omdat deze, van den
aanvang van het Consulaat af, den economischen voorspoed had doen herleven. De
oorlog tegen den Engelschen handel en de inrichting van de continentale blokkade
door de decreten van Berlijn (21 November 1806) en van Milaan (23 November en
17 December 1807) had eerst hun geestdrift verwekt. De Kamers van Koophandel
van Verviers, van Doornijk, van Kortrijk, van Gent hadden met nagelaten, de regeering
geluk te wenschen over maatregelen, welke de vreemde mededinging zoo volledig
uitsloten(1).

(1) Levasseur: Histoire des classes ouvrières en France, deel I, blz. 486.
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Doch zij bemerkten tamelijk gauw, dat hun verwachtingen zich niet verwezenlijkten.
Zoo de blokkade aanvankelijk voor de nijverheid een spoorslag was, berokkenden
haar de gevolgen ervan erge zwarigheden. De vervaardiging van katoenlinnen, wier
vorderingen in den beginne zoo wonder. lijk waren, werd allereerst getroffen. Want
Napoleon, om den Engelschen handel te schaden, had de op den invoer van ruwe
katoen geheven taxe vermeerderd, wat een rampvollen opslag der grondstof
teweeggebracht. De regeering had gehoopt, de verslapping der katoennijverheid te
kunnen verhelpen door de ontwikkeling der vlasweverij. Doch reeds in 1808 sloot
de oorlog met Spanje, voor de Vlaamsche lijnwaadfabrieken, het Iberisch schiereiland,
dat tot dusverre haar voornaamste afzetmarkt geweest was; ook maakte hij de crisis
en derhalve de onrust algemeen. Het werd al te klaar, dat de continentale blokkade
enkel den sluikhandel bevorderde en dat, tusschen het Keizerrijk, hoe zeer het zich
ook op het vasteland uitbreidde, en Engeland, dat den schepter over de zeeën voerde,
de strijd ongelijk was. De halsstarrige pogingen van Napoleon om zijn tegenstrever
te verpletten, oefenden een steeds gevoeliger invloed op de belastingen uit. De
onrechtstreeksche belastingen vermeerderden gedurig en met haar werd ook het leven
duurder. De taxe op het bier steeg van 40 centimes den hectoliter op 3 frank(1); die
geweldige opslag laat het lijden van het volk en de benardheid van de nijverheid
gissen. Koloniale waren stegen tot ongehoorde prijzen. De instelling van
invoervergunningen voor Engelsche voortbrengselen onder beding, Fransche goederen
voor een gelijke waarde uit te voeren, bleef zonder uitwerksel, ten gevolge van de
door Groot-Brittannië genomen verbodsbepalingen. Nauwelijks had zij, in de haven
van Oostende, een onvaste bedrijvigheid teweeggebracht.
In 1813 was de economische beweging volop in verval geraakt. De prefect der
Schelde stelde vast, dat de linnenvervaardiging verminderd was tot het tiende van
vroeger. In den herfst, werden te Gent 1300 werklieden uit de katoenspinnerijen
afgedankt. In de Dijle, telden de manufacturen,

(1) Lanzac de Laborie; op cit., deel II, blz. 205.
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die in 1808 nog 15.725 arbeiders benuttigden, er drie jaar later nog slechts 9362.
Reeds van 1811 af, volgden de faillissementen elkander op, zelfs te Verviers, de
voorspoedigste stad der aangesloten departementen(1). In 1814 moest Lieven Bauwens
zijn betalingen staken.
De toestand was des te jammerlijker, daar men er geenszins aan twijfelde, dat hij
aan de politiek der regeering en de heerschzucht des keizers te wijten was. Het volk
leed nog meer dan de gegoede klassen. Benevens levensduurte en werkgebrek, had
het nog den steeds zwaarderen last der loting te dragen. Zij drukte uitsluitend op
hetzelve, vermits de plaatsvervanging, ingevoerd en gedurig uitgebreid, sedert 1799,
de rijken daarvan ontsloeg. In den beginne waren enkele maatregelen getroffen
geweest, om ze in België minder drukkend te maken. Doch de herinnering aan den
boerenkrijg was welhaast verzwonden en de Belgen moesten onder de gemeene wet
bukken. Van 1806 af, vermeerderen de eischen van het leger met een schrikbarende
snelheid. In 1807 worden niet alleen de lotelingen van de klasse opgeroepen, doch
bij voorbaat ook die van het volgende jaar. Zelfde maatregel in 1808, deze maal
verergerd door een bijkomende oproeping van de recruten van 1806 tot 1809. In
1809 bereikt het contingent, versterkt met de van te voren opgeroepen jongelingen
van 1810, het cijfer van 110.000 man; het stijgt op 120.000 in 1812 en op 160.000
in 1813, dank zij de vervroegde oproepingen der klassen 1814 en 1815, waaraan
noig 100.000 in werkzamen dienst gestelde nationale wachten hoeven toegevoegd.
Het spreekt van zelf, dat de recruten aan die eischen trachten te ontsnappen, doch
hoe meer zij zulks beproeven, des te meer zit de regeering hen achterna en des te
nauwer wordt het net rondom hen gesloten, 't Is een wezenlijke, even vernuftige als
brutale klopjacht. Sedert 1808, slorpt deze al den tijd op van de prefecten, zoodat zij
schier op wervingsagenten gelijken. Hun ijver zweept, onvermoeibaar, de
onverschilligheid en den onwil der ‘maires’ op, en verplicht pastoors en bisschoppen
hun zedelijken invloed ten dienste

(1) Lanzac de Laborie; op. cit., blz. 42-43.
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van het leger te stellen. De gendarmerie is gedurig op zoek naar de weerspannigen;
garnisairs liggen in het huis der ouders waarvan de zoon verdwenen is, en wèl op
dezer kosten zoo zij kunnen betalen, op de kosten der gemeente in ander geval.
Van 1808 af, worden zelfs de vaders en moeders, ja de ‘lieven’ der weerspannigen
aangehouden(1). Troepenafdeelingen doorloopen de departementen en verspreiden
overal schrik. Het schijnt, of de voortvluchtige dienstplichtige, evenals de slaaf der
oudheid, beschouwd wordt als dief van zijn eigen lichaam. En is, inderdaad, dat
lichaam het eigendom des keizers niet? Het is een misdaad, niet alleen hem dit te
ontnemen, doch het te beschadigen om het tot den dienst ongeschikt te maken. Al
degenen die zich vrijwillig hebben verminkt, die zich den duim lieten afzetten of
tanden uitrukken, om in de onmogelijkheid te wezen den haan van 't geweer over te
trekken of de patroon af te bijten, worden gekerkerd. En, onvermoeibaar, deelen de
prefecten, als echte slavenjagers, de ‘maires’ de listen mede van de jongelieden, die
zich oefenen in 't scheelzien of die breuken voorwenden, ‘eenvoudig door het inhalen
van lucht’(2).
De oorlog verslindt zooveel mannen, dat het noodzakelijik wordt ook de kinderen
van de ‘notabelen’ op te eischen, welke de regeering zoo lang spaarde als zij kon.
De nood is al te dringend om hen langer te ontzien. Ongetwijfeld zal de misnoegdheid
stijgen, doch de bij het leger ingelijfde zonen zullen, als militaire gijzelaars, instaan
voor de gehoorzaamheid der vaders. De gemoederen mogen in opstand komen; dat
hoeft geen onrust te verwekken, zoolang die opstand niet in daden overslaat. Reeds
in 1809 worden de jongelingen der rijkste families aangewezen voor de krijgsschool.
Zoo zij zich verbergen, worden hun verantwoordelijk gestelde vaders door de
gendarmerie naar Parijs gevoerd en streng bewaakt. In 1813 roept de inrichting van
de eere-

(1) Uitgaven der Geschiedkundige Maatschappij van Limburg, deel XXX [1894], blz. 23).
(2) Mémorial administratif du département du l'Ourthe, 1808, deel I, blz. 165.
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wachten de zonen op van de vijfhonderd hoogst aangeslagenen in elk departement.
Men voege daarbij, dat het toezicht der politie eveneens immer strenger wordt.
De vrijheid van den geest wordt evenzeer bedwongen als de vrijheid van het lichaam.
Een wezenlijke burgerlijke inquisitie drukt op de maatschappij. Niemand is nog
zeker, niet verklikt te worden door de overal krioelende spionnen Bij de minste
onvoorzichtigheid wordt men verdacht, en de bovenste sporten der maatschappij zijn
de gevaarlijkste. De Heer en Mevr. de Beaufort en nog anderen van hun stand
ontvangen het bevel, zich te Parijs te vestigen. De regeering weigert het ontslag aan
te nemen van ambtenaars, die zij verplicht deel te nemen aan de verfoeilijkste
maatregelen waartoe zij haar toevlucht neemt, want niets wordt ontzien voor den
dienst des keizers. De prefecten zijn verplicht, de intimiteit der huisgezinnen te
verstoren en de lijst der erfdochters op te maken, welke zullen gedwongen worden
met officieren te trouwen. Zij waren reeds werfagenten, nu worden zij ook
politieagenten. Het is zienlijk dat, van 1811 af, de ‘hooge politie’, in algemeene
commissariaten ingedeeld, meer en meer de burgerlijke regeering verdringt. Zij laat,
zonder eenig andere reden, de verdachten, de ongewenschten of de ‘kwaaddenkenden’,
die de overheid hinderen of ontrusten, aanhouden of vastzetten. Met een
verbazingwekkende snelheid glijdt de regeering naar willekeur en naar zuiver
despotisme. Te Antwerpen wordt prefect d'Argenson, die over de steeds aangroeiende
onwettigheid verontwaardigd is en die door welwillendheid en rechtvaardigheid
graag de algemeene genegenheid wou verwerven, door commissaris Bellemare aan
Savary aangeklaagd, en de bescherming van den minister van Binnenlandsche Zaken
vermag niet hem te redden. Zoo hij een met de medeplichtigheid van het parket
gesmeede kuiperij, om hem in een zaak van knevelarij te wikkelen, kon verijdelen,
zou dan toch het proces Werbroeck zijn val bewerken.
De zaak Werbroeck was, op het einde van het keizerlijk stelsel, wat de zaak
Anneessens in het begin van het Oosten-
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rijksch stelsel geweest was(1). De ontroering welke zij verwekte, is te verklaren veel
minder door haar belangrijkheid en door de persoonlijkheid van den beschuldigde,
dan door het voorwendsel, dat zij het publiek verschafte om zijn wrok en wrevel
lucht te geven. Werbroeck had altijd doorgegaan voor een overtuigd aanhanger van
het Fransch stelsel. Vroeger, in den Raad der Oudsten, had hij voor Bonaparte gestemd
en was hij daarvoor beloond geworden door zijn aanstelling als ‘maire’ van
Antwerpen. Doch de politie verdacht hem reeds lang den smokkelhandel te bevorderen
en het ‘octrooi’ te bedriegen; na lange, door de prefecten tegengewerkte pogingen,
had zij eindelijk, dank zij Bellemare's bemoeiingen, op 8 Juni 1811, een besluit
bekomen, dat Werbroeck in zijn bediening schortte. De stukken van de zaak waren
Napoleon voorgelegd geworden en deze had, om een voorbeeld te geven, crimineele
vervolgingen laten in spannen. In spijt van de tegenwerpingen van den prefect, was
de beschuldigde in den kerker geworpen en werden, in strijd met de wet, zijn goederen
onder dwangbeheer gesteld. De zaak werd in het voorjaar 1813 voor het assisenhof
der Dijle te Brussel gepleit. Alle voorzorgen waren genomen om een veroordeeling
te bekomen. Al de juryleden, zorglijk uitgekozen, waren Franschen. Onder
Werbroecks advocaten bevond zich Pierre Berryer, van Parijs gekomen om den
beschuldigde bij te staan. Was de strafbaarheid twijfelachtig of kon de
welsprekendheid van den verdediger die als zoodanig doen doorgaan? Om het even,
de debatten leidden, tegen alle verwachting in, tot een vrijspraak. De gemoederen
hadden zich opgewonden voor een zaak waarvan elkeen het belang kende, dat de
keizer eraan hechtte. De uitspraak, die voor hem een vernedering was, werd met een
beteekenisvolle geestdrift onthaald. ‘De menigte wachtte den “maire” na de vrijspraak
aan het paleis van justitie af, spande de paarden uit zijn koets en trok dezelve
geestdriftig naar zijn woning, voor welke heel den avond muziek gespeeld werd’.

(1) Zie Lanzac de Laborie: op. cit., deel II, blz. 286 en volg; A. Thijs: Un drame judiciaire sous
l'empire français (Antwerpen 1901); P. Verhaegen: Le procès de Werbroeck et l'octroi
d'Anvers. Revue Générale, deel CVII [1922], blz. 381 en volg.
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Wie het slachtoffer van het despotisme toejuicht, jouwt den despoot uit. Dezes
hoogmoed stond op het spel: de wet moest zich maar naar zijn wil plooien. Zijn bitse,
trotsche bevelen kwamen dadelijk uit Dresden, waar hij de krijgsverrichtingen leidde,
die op de ramp van Leipzig zouden uitloopen. Hij liet een Brusselsch advocaat
kerkeren, die met te veel gloed gepleit had, en Berryer ontsnapte hetzelfde lot slechts
op Cambarérès' aandringen.
Een in den Moniteur ingelaschte keizerlijke brief beschuldigde de jury, dat zij zich
had laten omkoopen, en de Senaat kreeg, door een onmiskenbare onwettigheid,
opdracht de zaak opnieuw te onderzoeken, onder voorwendsel, dat de grondwet hem
het recht gaf op te treden in geval van handelingen tegen de veiligheid van den Staat
en dat, aangezien ‘de souverein de opperste en altijd levende wet was, de eigenschap
van de souvereiniteit is, in zich al de nopdige machten te sluiten om het goede te
verzekeren, om het kwade te voorkomen en te herstellen’(1). Aan den rand van den
afgrond, was het Keizerschap dus zoover gekomen, dat het de leerstelling van het
zuiver absolutisme inriep en zich niet meer als. Caesar, doch als Diocletiaan aanstelde.
Het proces werd naar het hof van Dowaai verzonden. De gebeurtenissen lieten
hetzelve den tijd niet om een arrest uit te spreken, dat onbetwistbaar een gedienstigheid
ware geweest. De oude Werbroeck stierf in het gevang. Doch de door zijn ongelukken
en zijn zegepraal verwekte opschudding vereeuwigde zich onder het volk. Het
bewaarde de herinnering aan Werbroeck als die aan Anneessens en nog verwekt De
Maire van Antwerpen, van Frans Gittens, op het Vlaamsch tooneel het mededoogen
en de verontwaardiging der toeschouwers.

III
In 1810 mocht La Tour du Pin, prefect der Dijle, den minister van Binnenlandsche
Zaken schrijven: ‘Het land gaat den door de regeering aangewezen weg op, doch het
gaat stapvoets’(2). In 1813 was het maar al te blijkbaar, dat de vlug-

(1) Lanzac de Laborie: op. cit., deel II, blz. 299.
(2) Ibid., deel II, blz. 58.
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ger ging, doch... achterwaarts. Reeds voor de nederlaag van Leipzig, verborg het
land zijn afkeer niet meer. Het had zijn bekomst van een stelsel, dat het meest
ingeworteld gevoelen van de Belgen, namelijk de persoonlijke vrijheid, aanbotste.
Geen politiek leven meer hebben, het zij zoo; doch weten, dat men door de politie
gedurig bespied wordt, dat zijn woning aan huiszoeking blootgesteld is, dat men dit
toevluchtsoord niet meer bezit waar men openhartig mag sprekenen het gezag
beknibbelen, dat was te veel. Alle klassen waren gelijkelijk verbitterd: de
geestelijkheid om de vervolging, de industrieêlen om de heerschende crisis, de adel
om de willekeur, de ambtelijke samentrekking en de invoering der eerewachten, het
volk om de loting. Reeds waren hier en daar beteekenisvolle feiten te bespeuren(1).
In April 1813 gaan de voor den wervingsraad opgeroepen lotelingen te Brugge aan
't muiten; zij slaan den overste van het krijgsbureel dood, mishandelen de gendarmen
en verscheuren de boeken. De lichting der eerewachten verwekt onder de rijke
families, die reeds 5 tot 6000 frank uitgaven om hun zoon te doen vervangen, ‘een
soort van woede’.
Naarmate het Fransch stelsel zwaarder op de natie drukt, gedenkt deze het verleden.
De herinnering aan en de begeerte naar zelfstandigheid, die gedurende de
voorspoedige jaren verslapt waren, herleven. Bij vergelijking, schijnt het Oostenrijksch
stelsel behaaglijk, weshalve men het verdwijnen ervan begint te betreuren. Overigens
is men, na den veldtocht in Rusland, gansch niet meer zeker over de vastheid van
het Keizerrijk. ‘Trouwelooze geruchten’, door ‘kwaadwilligen’ rondgestrooid,
verspreiden zich onder de buitenlieden en misleiden dezelven. Nauwelijks was, in
de Leie, ‘deaftocht van de Moskowa gekend, of al degenen die eenige genegenheid
voor het Oostenrijksch stelsel hadden behouden, vleiden zich openlijk, dat België
terug onder hetzelve zou komen’. Het zal voldoende wezen, naar den graaf van

(1) De enkele, hier als voorbeelden aangehaalde feiten zijn ontleend aan Lanzac de Laborie: op.
cit., deel II, blz, 308 en volg., en aan P. Poullet: Quelques notes sur l'esprit public en Belgique
pendant la domination française. Messager des sciences historiques, 1895.
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Mérode te luisteren: ‘Dan, zegt hij, dan richtte men de oogen ten hemel en zag men
een schemering van hoop, waaraan wij nauwelijks dorsten gelooven’(1). Zelfs in het
departement der Ourthe waar de inwoners ‘het meest Franschgezind zijn’, bekent
Thomassin in 1812, dat ‘de oprichting van een afzonderlijken Staat de algemeene
wensch is(2). Klaarblijkelijk is men nog slechts door geweld aan Frankrijk gehecht.
De negen departementen, bestookt door een ontevredenheid die het nationaal
bewustzijn doet ontwaken, wachten slechts op een gelegenheid om zich van hetzelve
los te rukken. Reeds in Maart 1813 fluistert men elkaar in 't oor, dat er sprake van
is, België en Holland tot één koninkrijk te vereenigen, ‘om ze aan ik weet niet wien
te geven’. In April schrikt d'Houdetot, die pas in de Dijle aangekomen is, omdat hij
daar ‘oproerstokende schriften’ ziet uithangen. Op de poort van het Brusselsch
stadhuis wordt ‘Weg met den tiran’ geschreven. Te Antwerpen ‘worden de goede
tijdingen traagzaam verspreid, terwijl de andere vliegen’. De geest op den buiten
wordt onrustwekkend. Daar komt het derde deel van de dienstplichtigen niet op, en
te Geldenaken loopen benden jongelingen door de straten, al schreeuwende ‘Leven
de Kozakken’!
Edoch, de met nieuwe zegepralen geopende veldtocht van 1813 doet de gekoesterde
hoop verflauwen. De onzijdigheid van Oostenrijk en dezes aanbod tot bemiddeling
zouden wellicht eindelijk den vrede kunnen brengen. ‘Deze is het voorwerp aller
wenschen en aller gesprekken’, want hij zou de geleden smarten heelen. Doch de
toetreding van keizer Frans tot het bondgenootschap, na de mislukking der
onderhandelingen, verwekt een totalen ommekeer. Micoud d'Umons meent, dat in
de Ourthe de zes tienden der bevolking Frankrijk genegen blijven, doch hij is zeker
dat, in de andere departementen, de acht tienden tegen hetzelve zijn. En, na den slag
van Leipzig (16-18 October 1813), zegt hij, dat ‘de weerspannigheid op een loopvuur
gelijkt’. De oude genegenheid voor Oostenrijk uit zich openlijk in het land van Herve

(1) Mérode-Westerloo: Souvenirs, deel I, blz. 328 en volg.
(2) Thomassin: Statisque du département de l'Ourthe, blz. 218.
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en in Limburg. Te Gent worden de proclamatiën van Moreau aan het Fransche volk
volk tegen Napoleon gedrukt(1). De prefect der Dijle nieent, dat ‘een sprankje vuur
zou voldoende wezen om betreurenswaardige gevolgen te verwekken’. Hij smeekt
de regeering om de rustende schutterij niet bijeen te roepen, daar deze zou kunnen
ontrouw worden. De kolonel-majoor der keurgendarmerie, met een zending in de
24e krijgsafdeeling belast, schrijft, dat ‘de dienstplichtigen die thans gelicht worden,
met een onnatuurlijke vroolijkheid optrekken en luidop zeggen, dat zij de kozakken
te gemoet gaan’.
Men kan denken, welk uitwerksel de mare van den opstand van Holland en van
de ontscheping van den prins van Oranje te Scheveningen (30 November 1813) te
midden van die gisting moest maken. De jammerlijke bende Fransche ambtenaars,
welke dat land ontvluchten en door België trekken, vermeerdert de zekerheid, dat
de val van het Keizerrijk nabij is. Reeds den 21n November verwacht de prefect der
Dijle zich aan het ergst. ‘Lieden, welke de Brabantsche omwenteling beleefden,
verzekeren mij, dat dezelfde verschijnselen zich thans voordoen en dat een groote
opstand schielijk kan uitbreken’. De mare, dat de geallieerden naderen, doet een
oproer van de verarmde, werklooze en verbitterde volksmassa vreezen. De belastingen
komen niet meer binnen. De ontruste eigenaars gaan in patrouilles rond. Stadswachten
worden ingericht om ‘de menigte te bedwingen’ en wanorde te beletten. Doch het
staat vast, dat zij den vreemdeling niet zullen weerstaan. De prefect van Jemappes
vraagt zich zelfs af, of deze niet eenvoudig ‘een overgangsimiddel zijn, dat uitgedacht
werd om met zoo weinig mogelijk wanorde naar een andere overheersching over te
gaan’(2), en hij heeft de indruk, dat de bevolking van zijn departement zich reeds
beschouwt als ‘den vijand toe te behooren’. De feiten schijnen hem gelijk te geven,
want, in October, weigerden de Gemeenteraden de keizerin-regentes adressen van
verkleefdheid te stu-

(1) F. van der Haegen: Bibliographie gantoise, deel V, blz. 40.
(2) P. Poullet: La Belgique et la chute de Napoleon I. Revue Générale, deel LXI. [1895], blz.
191.
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ren, en niet de uitvoering van de raadsverordening van 15 November waarbij 300.000
dienstplichtigen onder de wapens geroepen worden, wordt zelfs geen aanvang
gemaakt.
Bekend is het overigens, dat de geallieerden over den Rijn getrokken zijn. Bulow,
aan het hoofd van een Pruisisch korps, marcheert op Holland; Winzingerode trekt
naar de Maas met een Russisch legerkorps. Reeds half-December begint hun ruiterij
het land binnen te dringen. Den 15n trok een sotnia kozakken in Lier, den 19n drong
een peloton van 150 ulanen in Leuven en nam er den ‘maire’ mee; den 29n doen
benden kozakken verkenningen in de omstreken van Gent.
De keizer heeft de verdediging van Balgië aan generaal Maison opgedragen(1). In
het oosten, werden de ganizoenen van Venloo, Maastricht en Luxemburg versterkt.
Macdonald bezet de Maasvallei van Namen tot Luik. Maison zelf, met 30.000 man,
moet zóó te werk gaan, dat Antwerpen, de spil van den wederstand, niet geblokkeerd
worde. De oude Carnot stemt er in toe, het Keizerrijk te dienen om Frankrijk te redden
en het België te laten behouden, dat zijn krijgsbeleid vroeger bij de Republiek liet
inlijven, en heeft daarom het bevelhebberschap over die plaats gevraagd. Doch de
ontreddering maakt schrikverwekkende vorderingen. Men voelt, dat de strijd verloren
is en de houding der overheden laat maar al te zeer hun ontmoediging blijken. De
senators Monge en Doulcet de Pontécoulant worden naar Luik en naar Brussel
gezonden om de gemoederen op te wekken, doch ontzenuwen die nog meer door
hun lauwheid en bange werkeloosheid. Zoo eenige prefecten een schoon voorbeeld
van krachtdadigheid geven, zooals Savoye-Rolin te Antwerpen, en Roggieri te
Maastricht, zoo Desmousseaux te Gent laat aanplakken, dat Frankrijk nooit afstand
van de Nederlanden zal doen, blijkt het wèl, dat de meeste ambtenaars op de vlucht
voorbereid zijn.
De gevechten, die reeds in Januari 1814 in de Kempen geleverd worden, wijzen
de stadiën van de vordering der Pruisen aan. Den 13n zijn zij te Merxem, den 31n te
Lier, en den 1n Februari, terwijl de Franschen Gent ontruimen, bezet

(1) Calmon-Maison: Le général Maison et le preimer corps ds la Grande Armée. Campagne de
Belgique. (Parijs 1914).
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hun voorhoede Brussel. Terzelfder tijd blaast Macdonald, die week voor Winzingerode
welke den 22n Januari Luik bereikt, den aftocht in de richting van Charleroi, waar
de vijand den 2n Februari binnendringt, zoodat Maison, bedreigd in het zuiden
afgesneden te worden, zich verplicht ziet zijn leger rondom Rijsel te concentreeren.
Nu zijn de versterkte plaatsen aan zich zelf overgeleverd. Een Engelsch korps, met
de Pruisen van Bulow en de Zweden van Bernadotte, slaat de blokkade rondom
Antwerpen, wiens dappere wederstand èn door de inwoners èn door den vijand
bewonderd wordt. De verbazende zegepralen door Napoleon gedurende den veldtocht
in Frankrijk behaald, laten een wijl dezes ontzetting verwachten. Bij de tijding van
de veldslagen van Champeaubert en van Montmirail, herneemt Maison het offensief.
Reeds einde Februari, marcheert hij naar het Noorden, neemt Kortrijk, dringt tot
Gent en houdt zich in verbinding met Carnot, terwijl gelukkige uitvallen van de
garnizoenen te Antwerpen en te Oostende, Brugge en Sint-Nicolaas voor enkele uren
aan de Franschen teruggeven. Doch dit is slechts een verrassing, een terugstuit van
het krijgsbeleid des keizers, die hopeloos tegen het onvermijdelijke wil strijden. Den
31n Maart, daags na Napoleons aankomst te Fontainebleau, heeft Maison zich reeds
op Rijsel teruggetrokken. Hij had nog even den tijd om een verkenning naar Doornijk
te doen, alvorens den afstand des keizers te vernemen (6 April). Eenige dagen later
heschen de garnizoenen de witte vlag: den 13n te Oostende, den 18n te Antwerpen,
den 19n te Vlissingen, den 22n te Bergen-op-Zoom. Den 5n Mei 1814 was België
gansch ontruimd. Iets minder dan twintig jaar te voren, had de zegepraal van Fleurus
het aan Frankrijk gegeven.
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Derde boek
Het Koninkrijk der Nederlanden
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Hoofdstuk I
De nieuwe ‘barriere’
I
De bezetting van België door de geallieerden bracht dit land in denzelfden toestand
als na den slag van Ramillies(1). Voor de tweede maal ontrukte het door Engeland
verbondeu Europa aan Frankrijk die Nederlanden, wier bezit de opperheerschappij
op het vasteland verzekerde. De grootsche strijd, welke hun overweldiging in 1792
ontketend had, liep met hun herovering ten einde. De overwinnaars waren vast
besloten hun grondgebied niet te verlaten, zoolang zij over hun lot niet hadden beslist.
Hun recht om daarover te beschikken vloeide uit hun verovering voort en zou
overeenkomstig hun belang geregeld worden. Meer dan ooit zouden, bij het oplossen
dier geweldige crisis, radenen van Europeesch evenwicht over het lot der Belgen
beslissen. Er kon geen sprake van wezen, hen te raadplegen of hen te aanhooren, zoo
zij het woord vroegen.
Het spreekt van zelf, dat de generaals, vooral de Pruisische generaals, die den inval
geleid hadden, graag hadden gewild, dat de Belgen hen hielpen en de
krijgsverrichtingen vergemakkelijkten. Den 9n December 1813, had Bulow uit Utrecht
een proclamatie gezonden, waarbij de Brabanders tot opstand aangemaand werden.
Doch hoe moede de natie ook de Fransche overheersching was, toch nam zij geenerlei
deel aan haar bevrijding. Zoo eenige edelen, onder elkander, van opstand gesproken
hadden, wachtte de volksmassa op de ontknooping zonder daaraan deel te nemen(2).
Brussel of geen enkele andere stad volgde Amsterdams voorbeeld en

(1) Geschiedenis van België, deel V, blz. 111 en volg.
(2) Mérode-Westerloo: Souvenirs, deel I, blz. 328. Cf. Lanzac de Laborie: op. cit., deel II, blz.
327.
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toonde niet de minste neiging tot oproer. ‘Het volk, zegde de prefect der Beide-Nethen,
heeft zich niet verroerd.... Het uitte geenszins het inzicht, Hollands voorbeeld te
volgen.... Doch het toonde ook geenszins het voornemen de huidige regeering te
verdedigen of zelfs op onrechtstreeksche wijze te dienen... De inwoners deden de
door de kozakken achternagezette Fransche ambtenaars geen leed, doch boden hun
ook geen schuilplaats’, en een weinig later voegt hij erbij: ‘Op de genegenheid der
inwoners valt niet te rekenen.... Zij achten zich niet gedwongen te lijden voor een
zaak die hun vreemd is. Zij zullen de wapens tegen ons niet opnemen, ziedaar alles
wat wij van hen mogen verwachten’(1).
Die koelheid eindigde zelfs na de bezetting van Brussel niet. Het manifest van den
hertog van Saksen-Weimar van 7 Februari 1814, waarbij hij kondschapte ‘dat de
heerschappij van het despotisme geëindigd was, dat de orde zou hersteld worden,
dat België's onafhankelijkheid niet te betwijfelen is’ en waarbij de inwoners verzocht
werden hun eigen bevrijders te wezen, schijnt onopgemerkt voorbijgegaan. Misschien
had de bevolking een onbestemd bewustzijn van de ijdelheid dier mooie woorden;
zij dacht wellicht te recht, dat haar todkomst niet van zich zelf, doch van de
overwinnaars afhing. Ontredderd en achterdochtig, liet zij zich door de
omstandigheden leiden. Geenerlei geestdrift begroette de vonderingen der
geallieerden. De steden waar zij binnenkwamen, waren feestelijk verlicht, de klokken
luidden, Te-Deums werden gezongen, en de voorbijtrekkende Russische, Pruisische,
Engelsche of Zweedsche troepen werden met vreesachtige nieuwsgierigheid
aanschouwd. De rijken onthaalden de officieren uiterst vriendelijk, de volksklasse
vermaakte zich met de goedaardige en vreemdsoortige kozakken; bij gebrek aan
beters werden oude Oostenrijksche vlaggen uitgehangen en de keizerlijke adelaars
in der haast van de gevels der openbare gebouwen weggenomen. Vervolgens keerde
een ieder, in afwachting, naar zijn zaken terug(2).

(1) P. Poullet: La Belgique et la chute de Napoleon I. Revue Générale, deel XLI, blz. 196.
(2) Cf. Ch. Terlinden: L'entrée des alliés à Bruxelles en 1814. Annales de la Soc. d'Archeologie
de Bruxelles, deel XXVII (1913).
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‘Zoo de Belgen, schreef Hogendorp met verachting in de maand Januari 1814,
wilskracht genoeg hadden gehad, om alleen de Franschen te verjagen, dan hadden
zij ook het recht gehad over zich zelf te beschikken. Doch van alle zijden zeggen zij
U, dat zij de geallieerde troepen willen zien, wat beteekent, dat zij veroverd willen
worden’(1). Dit verwijt is licht te begrijpen in den mond van een der aanstokers van
den Hollandschen opstand. Het is niettemin volkomen ongegrond. Hoe konden de
Belgen een oproer beproeven, in een door de Fransche troepen bezet land? En voor
wien, vooral, hadden zij de wapens moeten opnemen? Een nationale omwenteling
wordt niet uit de mouw geschud. Zij moet geleid worden door een hoofdman en
gericht zijn naar, een doel, dat eenparig door de geesten en de harten betracht wordt.
De Hollanders hadden een en ander: een hoofdman in den prins van Oranje, een
streven in de herstelling hunner sedert pas drie jaar verloren onafhankelijkheid.
De Belgen, daarentegen, hadden het een noch het ander. Boven de twintigjarige
inlijving van hun land bij Frankrijk, bespeurden zij niets dan Oostenrijk, wiens
dynastie zij in 1790 verworpen hadden, dat herhaaldelijk, te Campo-Formio en te
Lunéville, hun land afgestaan had en dat hun sedert dien noch genegenheid betuigd
noch aanmoediging gegeven had. Het Habsburgsche huis stond, behalve bij een
kleine groep groote heeren en oudambtenaars, in België, in zoo'n kwaden reuk als
het huis van Oranje bemind was in Holland. Zouden de Belgen voor hetzelve hun
leven en hun goederen wagen? Allen wenschten ongetwijfeld den terugkeer der
zelfstandigheid. Doch slechts op dit punt waren zij eensgezind. Wat zouden zij in de
plaats van het Napoleontisch juk gesteld hebben, in de veronderstelling, dat zij
hetzelve hadden kunnen afschudden?
De geestelijkheid en de oude behoudsgezinden verborgen hun genegenheid voor
het Oud Stelsel niet. Doch tegen hen verhieven zich met kracht de in de vereering
der rechten van den mensch grootgebrachte jongelieden en de nieuwe klasse der
industrieelen en der koopers van nationale goede-

(1) H.-T. Colenbrander: Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795
tot 1840, 7e deel (1813-15), blz. 468.
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ren. Tusschen de beide partijen, was de tegenstelling zoo scherp en duidelijk
afgeteekend als die, waardoor Vonckisten en Statisten de Brabantsche omwenteling
hadden doen mislukken. De politieke hartstochten smachtten het nationaal bewustzijn,
en lieten hetzelve niet toe, de massa in een zelfde beweging mede te sleepen. Men
dorstte naar de onafhankelijkheid, en de onmogelijkheid, deze op dezelfde wijze te
begrijpen, maakte dat men ze niet kon bereiken.
De geallieerden, overigens, verkozen dat dit zóó ging. Slechts in het belang hunner
legers hadden zij de hulp der Belgen ingeroepen. Zoodra zij zeker waren van de
zegepraal, achtten zij het voorzichtig te zwijgen. Het was een goede zaak, dat de
natie hun plannen niet kwam dwarsboomen. Vermits zij voor hen niets gedaan had,
hoefden zij ook met haar geen rekening te houden. Zij zouden er des te vrijelijker
over kunnen beschikken, daar zij er scheen in te berusten, hun haar toekomst te laten
bescheren. In afwachting dat zij akkoord zouden komen, legden zij gretig de hand
op dat mooie wingewest, dat zij te hunner beschikking zouden houden.
‘De van het Fransch juk verloste Nederlanden, zei lord Castlereagh, moeten eenigen
tijd onder het gemeenschappelijk bestuur der hooge bondgenooten blijven’(1). Edoch,
elk hunner dacht slechts aan zich zelf. Pruisen, dat gretig was zijn weerwraak te
nemen over de vernederingen waarmede Napoleon het overladen had, toonde het
grootst ongeduld en de meeste hebzucht. Dadelijk had het begeerig gekeken naar de
Maaslinie en naar Luxemburg. In zijn haast om panden te nemen en de grenzen zijner
heerschzucht af te bakenen, had het de departementen der Ourthe en der
Beneden-Maas toegevoegd tot het algemeen gouvernement van den Neder-Rijn
(hoofdstad Aken), dat het reeds bij het begin van den inval opgericht had, terwijl het
dat van de Bosschen met het gouvernement van den Middel-Rijn (hoofdstad Trier)
vereenigd had(2). Het overige van het land

(1) Gedenkstukken 1813-15, blz. 448.
(2) Ingevolge van het eerste verdrag van Parijs (30 Mei 1814), verdween het gouvernement van
den Middel-Rijn in Juni 1814 en werd een gouvernement van den Beneden- en Middel-Rijn
ingesteld, dat, in zake Belgische grondgebieden, het departement der Beneden-Maas (rechts
van den stroom), dat der Ourthe, dat der Bosschen en dat van Samber-en-Maas (rechts van
den stroom) bevatte.
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maakte het ‘algemeen gouvernement van België’ uit. Reeds op 15 Januari 1814
hadden de stafoversten der legers twee Commissarissen aangesteld, twee Pruisen,
den graaf von Lottum en den heer Delius, die belast waren het land in naam der
‘hooge bondgenooten’ te besturen.
Om die krijgsinrichting voor het volk te verbergen, hadden zij dezelve vermomd.
De hertog van Beaufort, de voornaamste vertegenwoordiger van den Belgischen
adel, had den titel van gouverneur-generaal ontvangen en men had hem een
bestuurlijken Raad toegevoegd, welke voorzien was van secretarissen, afgevaardigden
voor de politie, allen aangeworven onder den adel of onder oudambtenaars van het
Oostenrijksch stelsel.
In werkelijkheid was de macht in handen van de Commissarissen; de
gouverneur-generaal moest zich vergenoegen - en vergenoegde zich overigens - met
den schijn. De rol die hij vervulde, geleek volkomen op die welke de Raad van State
van de Conferenitie der Engelsche en Hollandsche ministers, in 1706, gekregen had(1).
De oude lieden die hetzij uit belang, hetzij uit getrouwheid aan de overlevering,
halsstarrig het verleden betreurden, hadden gedacht, dat de geallieerden in 1814
zouden handelen als de Oostenrijkers in 1793. Voor hen, waren Revolutie en
Keizerrijk slechts een tusschenpoozing geweest, die nu voorbij was; zij wachtten
derhalve naïefweg op een restauratie. De Brusselsche natiën vroegen bij den hertog
van Saksen-Weimar de herstelling harer privileges(2). De Staten van Brabant, die van
Henegouw vroegen om in hun grondwettelijke prerogatieven hersteld te worden. Zij
beseften niet, dat men om hun voldoening te schenken, de levende deelen der
maatschappij had moeten opofferen aan haar doode doelen door voorrecht in de
plaats van gelijkheid, het gewoonterecht in de plaats van de nieuwe wetboeken,
onnutte verscheidenheid en gebrek aan samenhang in de plaats van

(1) Geschiedenis van België, deel V, blz. 115.
(2) Bulletin de la Comimssion Royale, d'Histoire, deel XII [1847], blz. 230.
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regelmaat en logiek te stellen, door de koopers van nationale goederen en de
industrieelen te ruïneeren ten bate van de Kerk, door de departementen af te schaffen
en de natie opnieuw in te deelen in haar voormalige gewesten, kortom door bestuurs-,
gerechts-, geld- en belastingwezen, zoo volkomen onderstboven te gooien, dat een
dergelijke poging voorzeker had geleid tot wanorde, ondergang en burgeroorlog, in
de veronderstelling dat zij ooit kon verwezenlijkt worden.
De geallieerden dachten er geen oogenblik aan, die onmogelijke taak aan te vatten.
Hun belang ware overigens voldoende geweest om hen van zulk voornemen te doen
afzien. Het bestuurswezen van den Napoleontischen Staat was een al te geriefelijk
werktuig, dan dat zij het zouden, vernietigen; liever zouden zij daaruit partij trekken.
Zijn zoo nauwkeurig geregeld raderwerk bleef voor hen loopen gelijk het voor den
Keizer geloopen had. Het volstond, het leidend personeel te wijzigen: de mannen,
geenszins de instellingen werden veranderd. Alleen werd eenige voldoening aan de
openbare meening geschonken. De op bevel der politie gevangengezette burgers
werden losgelaten. De onrechtstreeksche belastingen en de hatelijke loting verdwenen.
Voor het overige, kregen de in stand gehouden zaken een anderen naam. De prefecten
werden nu ‘intendanten’ en de keizerlijke hoven ‘hoogere hoven’ geheeten. De
ambtenaars, zelfs de Franschen, bleven in bediening, op voorwaarde dat zij zouden
zweren, in geen betrekking met den vijand te staan. Er waren zeer weinig afzettingen:
die van den ‘maire’ van Brussel, den graaf van Ursel, verdacht van genegenheid voor
Napoleon, is schier de eenige welke aangehaald wordt. De plaatsen, die door het
vertrek of de ontslagneming van de ambtenaars opengevallen waren, werden begeven
aan leden, van den adel, die zich onder het Keizerrijk niet met politieke zaken hadden
ingelaten.
Allen waren, inlanders en hun aanstelling in het bestuurswezen, waarin tot dusverre
al de hoogere graden aan Franschen waren voorbehouden geweest, droeg het hare
bij om hetzelve te doen aannemen door hen, die het om zijn vreemden oorsprong
laakten. En toch werkte het als voor-
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heen. Er werd zelfs niet eens aan gedacht, het Fransen zijn rol van officieele taal te
ontnemen. In de Vlaamsche departementen werd de overheden geoorloofd, de akten
in de nationale taal op te stellen, doch daarbij hoefde een vertaling gevoegd. Alleen
de geestelijkheid mocht hopen op een terugkeer van den toestand welken zij vóór de
Revolutie genoot. De invloed, welken zij uitoefende was zoo groot, dat de geallieerden
haar genegenhied wilden winnen. Den 7n Maart 1814 verklaarde een decreet der
regeering, dat ‘de geestelijke macht en de burgerlijke macht zouden behouden blijven
in haar onderscheiden grenzen, zooals deze bepaald zijn door de canonieke wetten
der Kerk en de oude grond- wetten des lands... en dat men zich derhalve tot de
geestelijke overheden zal dienen te wenden voor alles wat den godsdienst aangaat’(1).
Dus, met één pennetrek schafte de bezettende macht het Concordaat af en de
onderwierp zij in werkelijkheid den Staat aan de Kerk, door de betrekkingen tusschen
beide door de canonieke wetten te regelen. Zij keerde dus terug, niet naar het Oud
Stelsel, doch naar de middeleeuwen. Klaarblijkelijk was de regeering onbedacht te
werk gegaan, in haar haast om de geestelijkheid te winnen en de Pruisische militairen
welke aan haar hoofd stonden, hadden dezelve bewoordingen laten bezigen, waarvan
zij noch de beteekenis noch de gevolgen hadden overwogen. Wat kon het hun
overigens schelen? De bezetting van het land was immiers maar voorloopig, zij
bekommerden zich slechts over het huidige. Zij zouden het verlaten hebben, wanneer
het vraagstuk, dat zij zoo luchthartig gesteld hadden, moest opgelost worden.
Vooralsnog, was de hoofdzaak, staat te mogen maken op de Kerk en bij dezelve een
misnoegdheid te stillen, welke deze, die zich onder het volk uitte, had kunnen
verergeren.
Inderdaad, enkele weken waren voldoende geweest, om het wantrouwen waarmede
de geallieerden ontvangen werden, in verontwaardiging te doen overslaan. Het
despotisme, wiens einde den 7n Februari door den hertog van Saksen-

(1) Journal officiel du gouvernement de la Belgique, deel I, blz. 61 (Brussel, 1814).
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Weimar zoo hoogdravend aangekondigd werd, was slechts verdwenen om onder een
ruweren vorm weer te voorschijn te komen. De troepen, die België overstroomden,
dachten in Frankrijk te wezen en gedroegen er zich ‘met een barschheid, waaraan
de lieden des lands niet gewend zijn’(1). De brutaliteit der Russen werd nog door die
der Pruisen overtroffen. De plagerijen welke zij de bevolking aandeden, waren zoo
erg, ‘dat zij nooit uit het geheugen zullen gaan’(2). Overal waar zij hun kwartier
betrokken, voerden zij een stelsel van schrikaanjaging in, dat op de wijze waarop
het toegepast werd, nog afschuwelijker gemaakt was. Aan priegeling gewend, pasten
zij die iedereen onder het minste voorwendsel toe. ‘Maires’ lieten hun ambt staan,
om niet af- gerost te worden. Slechte tucht ging gepaard met mishandelingen.
In Maart waren Lottum en Delius door een anderen Pruis, baron de Horst vervangen
geworden, doch het ging er niet beter om. In zijn proclamatie uit Brussel, begroette
hij de Belgen als ‘een volk, dat reeds in de geschiedenis beroemd is om zijn
dapperheid en zijn vaderlandsliefde, en dat weldra terug in het bezit zou komen van
het politiek bestaan, dat een tiran hetzelve ontroofd had’(3). Doch, in afwachting
daarvan, waren knevelarij en willekeur erger dan ooit. Lord Clancarty stelde den 25n
April vast, dat het land door opeischingen uitgeput is en dat de geest zoo slecht is,
dat men zich aan alles mag verwachten(4). Het volk was des te meer verontwaardigd,
daar de afschaffing der onrechtstreeksche belastingen geenerlei verlichting had
gebracht. Zij werden weldra vervangen door een departementaal octrooi op bier en
op brandewijn, en den 26n April was de zes departementen van het algemeen
gouvernement van België een oorlogsbelasting van 4,987,366 frank opgelegd
geworden(5). Het

(1) De Bas et de 'T Serclaes de Wommerso: La, campagne de 1815 aux Pays-Bas, deel I, blz.
59.
(2) Omtrent de houding der Pruisen, zie Gedenkstukken 1813- 1815, blz.513, 531, 535, 571.
(3) Journal officiel du gouvernement de la Belgique, deel T, blz. 118.
(4) Gedenkstukken 1813-15, blz. 109. Cf. Ibid., blz. 118.
(5) Journal officiel du gouvernement de la Belgique, deel ' I, blz. 245.
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land zou de kosten betalen van deu oorlog, die het ‘bevrijd’ had. Het had ook nog
wel soldaten mogen leveren. Reeds bij het begin der bezetting, was de inrichting van
een ‘Belgisch leger’ besloten geworden. De hertog van Beaufort had. beroep tot
vrijwilligers gedaan en graaf von Lottum maande. de vrouwen aan, het vaderland
liefdegaven te doen, in navolging van de ‘edelmoedige Pruisische en Hollandsche
vrouwen’(1). Eenige regimenten waren gevormd geworden, doch de voorzichtige
lieden vroegen zich af of het, te midden van de algemeene verbittering, niet
geraadzaam was de wer- ving te slaken. De ontnuchtering der behoudsgezinden die
op de wederinvoering van het Oud Stelsel gerekend hadden, verergerde nog de
verwarring en de onveiligheid. De meest overtuigde en meest teleurgestelde onder
hen, J.-J. Raepsaet, beschouwde de toekomst onder de somberste kleuren.
Inderdaad, een ieder die nadacht, moest zich wel angstig afvragen wat er van zou
worden. Voor adeldom en geestelijkheid was de Oostenrijksche restauratie dadelijk
als het natuurlijk gevolg van de zegepraal der geallieeiden verschenen. Napoleons
val vernietigde de verdragen van CampoFormio en van Lunéville, derhalve
verbeeldden zij zich, dat keizer Frans de rechten van zijn huis op België zou doen
gelden. In der waarheid, erkenden slechts weinigen onder hen de wettigheid dier
rechten, tegen welke de Brabantsche omwenteling zoo heftig opgekomen was. Wie
meende, dat het meerendeel der Belgen voor de Habsburgsche dynastie ‘een oude
genegenheid voelden, welke hen vereert’(2), moest zich deerlijk bedriegen. Ter
uitzondering van een handvol legitimisten, dachten haar aanhangers slechts aan zich
zelf. Zoo zij zooveel over hadden voor dien keizer, dien zij in 1793 zoo bits ontvingen,
was het omdat zij hoopten dat hij de oude grondwet weder zou invoeren. Hun
vorstentrouw was slechts op hun behoudsgezinde verzuchtingen gegrondvest. Hun
wensch was de oprichting, onder een prins van de keizerlijke familie, van een
afzonderlijken Staat, die met de monarchie eenigszins in verband zou staan en waarin
de Staten, overeenkomstig de Blijde Inkomst, werkelijk de macht

(1) Journal officiel du gouvernement de la Belgique, deel I, blz. 30-42.
(2) Gedenkstukken 1813-1815, blz. 560
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zouden bezitten. Zij wilden zelfregeering, doch zij wilden die gelijk de Statisten in
1790, op voorwaarde dat zij daarvan de meesters waren.
Reeds op 20 Februari 1814 had een door hertog van Beaufort aangevoerde
aristocratische afvaardiging zich naar Chaumont, bij het hoofdkwartier der
geallieerden begeven en was er ontvangen geworden door Frans I(1) en door lord
Castlereagh. Zij was ontmoedigd naar Brussel teruggekeerd. De keizer had die hoeren
niet verborgen, dat de omstandigheden hem niet toelieten België terug te eischen of
het aan een aartshertog te geven. Voor het overige, had hij de grootste toewijding
voor zijn gewezen onderdanen voorgewend. Lord Castlereagh had er nog wat ijdele
vriendschapsbetuigingen aan toegevoegd; vóór hij hen liet vertrekken, had hij hen
van de welwillendheid der Mogendheden verzekerd. Deze, sprak hij, nemen hun
belangen ter harte en denken er slechts aan hun een ‘wijze en vrijzinnige regeering’
te schenken, vol eerbeid voor hun onafhankelijkheid, hun godsdienst en hun
geldwezen. En hij liet hun verstaan, dat zij hen, om hun al dat geluk te waarborgen,
met Holland zouden vereenigen(2).
De afgevaardigden konden nauwelijks hun ooren gelooven. Niet alleen liet de
keizer hen in den steek, doch bovendien vond hij niets om hen daarvoor te vergoeden,
dan het land onder het gezag van een protestantschen vorst te brengen en dezes lot
toe te vertrouwen aan die Vereenigde Gewesten, die in 1648 door het sluiten van de
Schelde België's ondergang bewerkt hadden, die het, in 1715, het vernederend
Barrière-tractaat opgelegd hadden en wier gedurige vijandschap en naijver steeds
alles in 't werk stelden om al zijn. pogingen tot opbeuring te verijdelen(3). Het
medegedeeld ontwerp krenkte tevens hun katholiek bewustzijn en hun nationaal
bewustzijn. Zoodra de geestelijkheid daarvan kennis kreeg, kwam zij in groote
opschudding. Nauwelijks was

(1) Na de verdwijning van het Heilige Roomsche Rijk van Germanische natie en zijn vervanging
door het Oostenrijksch Keizerrijk, in 1804, was de souverein die in het eerste Frans II heette,
Frans I in het ander geworden.
(2) Gedenkschriften 1813-1815, blz. 88 en volg.; 522 en volg.
(3) Geschiedenis van België, deel V, blz. 194, 237, 277.
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zij van het Concordaat ontslagen, of zij zon, onder het juk van een ketter vallen! En
men sprak van een ‘vrijzinnige’ regeering! Dat woord alleen ontrustte haar. Meer
nog dan onder Napoleon, die dan toch den katholieken eeredienst beleed, zou het
geloof aan nieuwe gevaren blootgesteld worden. De geheugenis aan de XVIe eeuw
kwam voor den geest.
Die onrust ten nutte makend, kwamen reeds Fransche agenten de openbare meening
ten voordeele van Lodewijk XVIII bewerken. Het was klaar, dat de Belgen er alle
belang bij hadden, met Frankrijk vereenigd te blijven, nu dit land teruggekomen was
tot zijn wettigen koning, tot den godsdienst en tot de echte grondbeginselen der
maatschappelijke behoudenis. De nijverheid zou daarin evenveel waarborg vinden
als de geestelijkheid en de adel. Frankrijk ware een afzetmarkt voor hun
voortbrengselen en zou hen bevrijden van de Engelsche mededinging, welke na de
opheffing der continentale blokkade dreigender zou worden(1). Mgr. de Broglie, die
pas naar Gent teruggekeerd was, stemde daar luide mee in. Zijn ‘ultramontanisme’
meer nog dan zijn persoonlijke invloed maakten hem tot een gevaarlijk werktuig
voor de Fransche propaganda(2). Middelerwijl deden de door de zendelingen van den
prins van Oranje verspreide vlugschriften den prins veeleer kwaad, in stede van de
gemoederen voor hem te winnen(3). Niemand wou van Holland weten. Alleen de
koopers van de nationale goederen en een groep industrieelen die in zijn koloniën
een afzetgebied zagen, waren het genegen(4). Doch wat zou gebeuren, zoo men aan
de aansluiting ontsnapte? Lord Castlereagh had van Pruisen gesproken, en een iegelijk
had er afschuw van. Te midden van de vrees en de onzekerheid verbitterden de
gemoederen en beschuldigden de partijen elkander, dat zij de

(1) Zie, b.v., het vlugschrift Lettre d'un Belge à S.M. Louis XVIII, roi de France (z.d. 1814).
(2) De Gerlache: Histoire du royaume des Pays-Bas, deel I, blz. 335.
(3) Zie Le Voeu du peuple belge (Gent, 1815), en La réunion de la Belgique à la Hollande
serait-elle avantageuse ou désavantageuse à la Belgique? (door A. van Bylandt). Cf.
Gedenkstukken 1813-1815, blz. XXI en 531.
(4) H.T. Colenbrander: Ontstaan der Grondwet, deel II, blz. LXIV. Cf. Gedenkstukken 1813-1815,
blz. 307, 586.
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belangen des volks verrieden. De oude twisten der ‘grondwetmannen’ en der
democraten kwamen weer op en verergerden door de machteloosheid, waarin beide
verkeerden om iets te bekomen van de Mogendheden, die zich het recht aanmatigden
over de natie te beschikken.
Te midden van die beroering, kwam baron Vincent, door Frans I aangewezen, de
Horst bij het gouvernement vervangen (5 Mei 1814). Lord Castlereagh had die
persoonsverwis- seling aangeraden. Hij was ontrust, Horst al te openlijk voor Pruisen
te zien ijveren, en wellicht ook hoopte hij, dat de aanwezigheid van een Oostenrijker
de gemoederen wat zou bedaren. Zij had overigens niets te maken met het België
opgelegde stelsel. De door Metternich aan den nieuwen gouverneur overhandigde
onderrichtingen luidden, dat hij zooveel mogelijk partij uit het land moest trekken
‘voor de militaire behoeften’ en dat hij de Belgen kond moest doen, dat zij in geen
geval hun oude grondwet zouden terugkrijgen(1). Horst, woedend over de komst van
een opvolger, die zijn plaats slechts innam, om Pruisen ‘zijn voordeelen in 'deze
gewesten te ontnemen en hetzelve met Engeland in onmin te brengen’(2), nam van de
bevolking afscheid met de verwaande hoop, dat zij zich zijner zou gedenken en haar
de verzekering gevend, dat hij ‘gelukkig was getuige van haar voorspoed geweest
te zijn’(3). Overigens ging zijn vertrek ongemerkt voorbij. De opeischingen van de
uit Frankrijk terugkeerende troepen vervingen, zonder er het minst aan te veranderen,
die welke zij opgelegd hadden als zij naar dat land trokken. België bleef tot lokaas
voor hun begeerlijkheid dienen. Vincent vergenoegde zich met de hem aangewezen
rol van strooman te vervullen. Hij wist wel, dat het lot van België binnen enkele
weken zou beslist zijn en dat hij tot dan niets anders hoefde te doen dan ‘de lieden
in bedwang te houden, in een land waar men zich maar al te veel met de openbare
zaken bezighoudt, opdat de overheid niet zou te vreezen hebben van een botsing
tusschen de democratische

(1) Gedenkstukken 1813-1815, blz. 329, 331, 334.
(2) Ibid., blz. 306.
(3) Journal officiel du gouvernement de la Belgique, deel I, blz. 273.
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aanspraken en de herinneringen aan de grondwetten, wier ontwaking insgelijks
gevaarlijk zou wezen’. Hij ging nieuwsgierig de onordelijke bewegingen van onhandig
patriotisme na, die zich rondom hem uitten en zag daarin slechts aanspraken ‘op
afzondering en op provincialisme’; kabinet -diplomaat, als hij was, was hij verwonderd
over de ‘overdrevenheid van België's nationale aanspraken’(1).
Zijn zending was afgeloopen, zoodra de Mogendheden overeengekomen waren
omtrent de vereeniging van België met Holland. Hij verliet Brussel op 31 Juli. ‘De
vrede, zegde hij in zijn laatste proclamatie, zal het geluk van Belgen en Bataven
versterken.... Inwoners van België, het algemeen belang van Europa scherikt U een
onschatbaar lot’(2).

II
In 1792 had de inval in België Engeland doen besluiten, tegen Frankrijk een strijd
aan te vangen, welke slechts zou eindigen den dag, dat het zijn vijand verjaagd had
uit een land, van waar hij het rechtstreeks bedreigde. Hoe meer Napoleon zich
beijverde Antwerpen tot een aanvalsbasis te maken, des te meer beijverde het zich
hem daaruit te verdrijven. Dat was zijn voornaamste oorlogsdoel. Om hetzelve te
bereiken, had het zoo lang gestreden en zoo milddadig zijn schatten aan zijn
bondgenooten uitgedeeld; het had zich het recht voorbehouden hun de oplossing op
te dringen welke het in afwachting van de zegepraal verzonnen had en zelf over de
eindelijk heroverde Nederlanden naar zijn beste belangen te beschikken.
Oostenrijk en Rusland ontrustten het niet. Het eerste, dat, sedert het midden der
XVIIIe eeuw, de Nederlanden slechts voor een ruilgewest aanzien had, dat den
meestbiedenide tegen Beieren of Italië kon verwisseld worden(3), had voorgoed zijn
voorkeur op Italië gesteld. Het begeerde slechts Lom-bardije, en het was voldoende
het genoegdoening te geven, om het te doen afzien van gewesten, welke het zelfs
niet

(1) Gedenkstukken 1813-1815, blz. 335 en volg.
(2) Journal officiel du gouvernement de la Belgique, deel II, blz. 449.
(3) Geschiedenis van België, deel V, blz. 223, 233.
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meer opeischte. Wat Rusland betreft, voorzeker had het geenerlei reden om Engelands
plannen in de Nederlamden te dwarsboomen. Hoogstens moest zijn toestemming
tegen goeden prijs betaald worden. Doch Pruisen was minder inschikkelijk. Gretig
naar grondgebiedsveigrooting, had het zich dadelijk op de Maaslinie nedergezet en
scheen het niet voornemens dezelve te verlaten. Doch zijn aanspraken verschrikten
iedereen, en het zou niet al te lastig zijn het de vlag te doen strijken, als het zou
overtuigd wezen, dat zijn macht niet in verhouding tot zijn begeerlijkheid stond.
Het Londensch kabinet had rijpelijk een plan overwogen, dat een herziening van
het Barrière-tractaat kan genoemd. In 1715 had het, in overeenstemming met de
Vereenigde Gewesten, België in een vesting tegen Frankrijk veranderd en had het
Oostenrijk gedwongen dit land te aanvaarden, waarop, ten voordeele der
zeemogendheden, een militaire hypotheek stond. Edoch, het snel verval van de
Vereenigde Gewesten had weldra alle waarde ontnomen aan een combinatie, welke
de vestingen der ‘barrière’ aan hun hoede toevertrouwde. De Hollanders hadden zelfs
den Franschen inval van 1744 niet kunnen verhinderen, en in 1781 hadden zij hun
garnizoenen door Josef II laten buitengooien. Er kon geen sprake van wezen hun, in
1814, opnieuw een rol aan te wijzen, welke zij nu nog minder zouden kunnen
vervullen. Er viel anderzijds niet aan te denken, België zijn onafhankelijkheid te
verleenen en het de opdracht toe te vertrouwen zich zelf te verdedigen, ten voordeele
van Europa Het land was al te zwak voor zijn belangrijkheid. Wilde men, bij een
lateren oorlog, een nieuwen aanval afslaan, zoo was er slechts één middel, zijn
grondgebied aan dat van Holland toevoegen, de beide volkeren ‘versmelten’ en van
hun vereenigde zwakheid een macht maklen, die sterk genoeg was om zich te
verdedigen en tevens niet sterk genoeg om de buren te ontrusten. Alzoo zou een
nieuwe ‘barrière’, steviger en doelmatiger dan de eerste, opgericht worden. De
militaire dienstbaarheid die in 1715 België alleen opgelegd was, zou nu tevens op
België en Holland drukken.
Reeds gedurende de Brabantsche omwenteling hadden
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Londen en Berlijn de gebeurlijkheid eener nauwe verstandhouding, ten voordeele
van het huis van Oranje, tusschen de beide deelen der Nederlanden te giemoet gezien.
Het was voldoende geweest de ijdelheid van den armen van der Noot te vleien om
hem tot dat ontwerp te doen toetreden, dat geen ander doel had dan den opstand der
Belgen ten nadeele van Oostenrijk te benuttigen(1). Overigens had de gemakkelijke
zegepraal der Oosenrijkers op de troepen van het Congres de begonnen
onderhandelingen afgebroken. Doch weldra wendden de gebeurtenissen de aandacht
terug naar een denkbeeld, dat de internationale toestand natuurlijk weder in het
geheugen der diplomaten moest brengen. Oostenrijk had al te duidelijk zijn geringe
belangstelling voor de Nederlanden laten blijken, dan dat het nog mogelijk was die
weder aan zijn hoede te vertrouwen, nadat zij Frankrijk ontrukt waren. Ze dienden
dus aangewezen aan een vorst die, door de gesteldheid- zijner eigen Staten, bij machte
zou wezen ze in de toekomst te verdedigen. De keus van de verbonden mogendheden
viel als van zelf op Willem van Oranje. Zulks des te meer, daar hij, door de Bataafsche
Republiek uitgedreven, slechts op dezelven kon rekenen om het gezag te hernemen,
dat zijn belang overigens met haar bedoelingen overeenkwam en zij, zonder aarzelen,
zijn macht mochten vermeerderen, zonder hoeven te vreezen dat hij daarvan misbruik
zou maken. Bij het Engelsch-Russisch verdrag van 1798 werd een groot- scheepsche
verrichting op touw gezet tot het heroveren van Holland in de eerste plaats, van
België vervolgens, dan tot de vereeniging der beide landen welke aldus één blok
tegen Frankrijk hadden uitgemaakt. L/ord Granville was dat plan genegen(2). De
erbarmelijke uitslag van de landing te Helder in 1799 stelde de hoop te leur, welke
op dezelve gebouwd was. Het eenig gevolg was de verbittering van Oostenrijk, dat
geërgerd was omdat zijn bondgenooten beschikten over een land waaraan het geen
waarde meer hechtte, doch waaraan het ook niet verzaakt had, en argwaan van het
Londensch

(1) Geschiedenis van België, deel V, blz. 464.
(2) H.T. Colenbrander: Ontstaan der Grondwet, deel II, blz. 1 en volg. Cf. A. Sorel: L'Europe
et la révoliition française, deel V, blz. 357.
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kabinet jegens den prins van Oranje, wiens al te ongeduldige en eigendunkelijke
eerzucht door de onbehendigheid zijner geheime agenten was gebleken(1).
Edoch, het plan zou niet gewijzigd worden(2). In 1803, na het breken van den vrede
van Amiens, werd opnieuw gesproken over de vestiging van een koninkrijk der
Nederlanden, onder Pruisisch protectoraat(3). De czaar onderhandelde er over, in
1804, met William Pitt en, in 1805, werd het ontwerp gelascht in het verdrag van 11
April tusschen Engeland en Rusland. In grondbeginsel werd besloten, dat Holland
een ‘betamelijke aanvulling’ in de Oostenrijksche Nederlanden zou bekomen. En op
denzelfden dag voorzag abt Piatoli de aanstaande oprichting van een koninkrijk der
beide Belgiën.
Een vraagstuk van kolonialen aard droeg ook het zijne bij om de regeering van
Londen in haar inzichten te doen volharden: Engeland, met de Bataafsche Republiek
in oorlog, had achtereenvolgens al de Hollandsche koloniën bemachtigd en hoopte
wel, daarvan zijn deel te houden. Derhalve was het onontbeerlijk, den dag van de
vereffening der rekeningen, Willem van Oranje een vergoeding te verstrekken. Wat
gelukkige inval, dien schuldeischer te betalen door hem een plaatsing te verschaffen
welke, eerstens, Engeland zou beschermen op het vasteland en het bovendien
heerscher zou laten over prachtige overzeesche bezittingen! Wanneer de Russische
ramp eindelijk den val van Napoleon liet voorzien, meende lord Castlereagh dan
ook, dat het oogeriblik gekomen was om een voor zijn land dubbel voordeelige
oplossing voor te bereiden. Heel het jaar 1813 door, spreekt hij er over met Willem.
Het was een netelige onderhandeling, want de aanspraken van den prins worden
grooter naarmate hij duidelijker inziet, dat men hem noodig heeft; vooral dient
omzichtig te werk gegaan om Oostenrijks prikkelbaarheid niet te

(1) Gedenkstukken 1798-1801, deel I, blz. 425.
(2) Zie Ch. Piot: Les agissements de la politieque étrangère en Belgique vers la fin du XVIIIe
siècle. Bulletin de la Comm. Royale d'Histoire, 4e reeks, deel IV [1877], blz. 15 en volg.;
Colenbrander: De Bataafsche Republiek, blz. 187; Lanzac de Laborie: op. dit., deel I, blz.
289.
(3) A. Sorel: op. cit., deel VI, blz. 315, 391, 416.
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kwetsen en Pruisens begeerlijkheid in te toomen(1). Op de landkaart worden dus
gedurig grenzen getrokken, die verplaatst worden naar gelang den gang van het
geschacher. Engeland heeft vooral voor bedoeling, Antwerpen en de monden van
den Rijn te dekken; Willem, zijn toekomstig rijk zoo groot mogelijk te maken. Daarbij
wordt niet het minst rekening gehouden met de belangen of de verzuchtingen der
volkeren. In de stilte van het kabinet, beschikken Staatsreden en dynastisch belang
over volken en landen...
De prins eischt niet alleen België, doch den linkeroever van den Rijn tot de Moezel.
Castlereagh, bekommerd over Pruisen, wil zijn aanspraken beperken tot een linie
die niet verder zou gaan dan Mechelen, Maastricht, Gulik, Keulen, ja, Dusseldorf.
Doch het grondgebied, dat aldus afgestaan wordt, is nog steeds door Frankrijk bezet,
en de verbeelding kan vrijen teugel vieren, zoolang dit slechts op het papier geschiedt.
Doch de opstand van Holland, de ontscheping van Willem te Scheveningen en weldra
daarna de bezetting van België door de geallieerden veranderden, in 1814, de
mogelijkheid in werkelijkheid. Dadelijk legt Willem een groote werkzaamheid aan
den dag. Koortsachtig tracht hij onverwijld zijn doel te bereiken en de geallieerden
vóór het voltrokken feit te stellen. Zijn zendelingen doorloopen België(2); hij zendt
graaf van Zuylen van Nievelt als politiek agent bij den staf van von Bulow; te Gent
is hij in betrekking met de industrieelen Huyttens en Bauwens. Vlugschriften vol
beloften vleien adel en geestelijkheid. Zij laten de verlokkendste vooruitzichten te
gemoet zien. Daar de Belgen talrijker zijn dan de Hollanders, zijn zij geroepen om
een rol te spelen in het koninkrijk, waar zij natuurlijk den overwegenden invloed
zullen uitoefenen! Alles wordt in 't werk gesteld om de gemoederen te verleiden. Te
Brussel roept het met geld omgekocht gepeupel ‘Oranje boven!’ Hertog van Clarence

(1) Omtrent die onderhandelingen, zie Colenbrander: Ontstaan enz., blz. 1 en volg. en zijn
inleiding tot de Gedenkstukken 1813-1815, behelzende een goede kaart van de verschillende
ontwerpen voor het bepalen van de grenzen van het koninkrijk der Nederlanden.
(2) Ch. van Outryve d'Ydewalle: Une campagne de propagande hollandaise en Belgique en
1815, Revue Générale, 1925.
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doet in den schouwburg Willems zoon, den jeugdigen prins Frederik, toejuichen(1).
De dagbladen staan vol propagandaartikelen. Voorzeker is de weerzin van de Belgen
in een Calvinistisch volk niet te betwijfelen. Doch ten slotte zouden zooveel pogingen
onder hen een betreurenswaardige gisting kunnen doen ontstaan. Het is van belang,
dat zij zonder medespreken de toekomst afwachten welke hun beschoren wordt, en
Willems ongeduld zou hen kunnen aanzetten tot protesteeren. Dat ongeduld is
overigens ongepast en verwaand. Want Willem moet voor het veroveringsrecht der
geallieerden buigen. Zijn kuiperijen verbitteren Engeland en ontrusten Pruisen, dat
nog steeds op de Maaslinie en vooral op Rijn-Pruisen rekent.
Edoch, op 1 Maart 1814 hebben de Mogendheden, te Chaumont, door een geheim
artikel besloten, dat ‘Holland, vrije en onafhankelijke Staat onder de souvereiniteit
van den prins van Oranje’, ‘een vergrooting van grondgebied’ en ‘een passende
grens’ zal krijgen. Doch hoe zal die grens loepen? Het verdrag van Parijs van 30
Mei, waarbij de vrede tusschen Frankrijk en de geallieerden hersteld wordt, lost het
vraagstuk nog niet op. Zoo het, insgelijks in een geheim artikel, erkent, dat het
vestigen van een billijk evenwicht in Europa vergt, dat ‘Holland derwijze
samengesteld weze, dat het bij machte is door eigen middelen zijn onafhankelijkheid
te handhaven’, zoo het ‘de landen begrepen tusschen de zee, de grenzen van Frankrijk
gelijk zij door het verdrag vastgesteld zijn en den linkeroever der Maas’ bij hetzelve
overdraagt, verdaagt het de bepaling van zijn uitgestrektheid rechts van den stroom,
welke zal geschieden ‘volgens zijn voegzaamheid en die zijner buren’. Hier hoeft
wel rekening met de Pruisische aanspraken gehouden en moet men er zich bij bepalen
te zeggen, dat de sedert 1792 bij Frankrijk vereenigde Rijngewesten ‘zullen dienen
tot het vergrooten van Holland en het geven van vergoedingen aan Pruisen en aan
andere Duitsche Staten’.

(1) Gedenkstukken 1813-1815, blz. 42, 56, 327, 428, 460, 470, 513, 515.
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Het was niet voldoende, het grondgebied van het toekomstig koninkrijk af te bakenen,
zijn stevigheid diende tevens verzekerd. Dat werd gedaan in de ‘acht artikelen’,
welke lord Castlereagh niet zonder moeite den souvereinen vorst op 21 Juli deed
aannemen. Alles is daarin derwijze berekend, dat ‘de volkomenste versmelting’ van
België en Holland de eenheid van den Staat zou waarborgen. Europa's wil is
uitdrukkelijk en het matigt zich het recht aan, den prins de voorwaarden op te leggen,
welke hem beletten die eenheid in gevaar te brengen, door de Hollanders ten nadeele
van de Belgen te, bevoordeelen. Derhalve verbindt hij zich, alle eerediensten gelijke
bescherming en begunstiging te waarborgen, alle burgers toegang tot de openbare
bedieningen te verleenen, alle gewesten dezelfde handelsvoordeelen te gunnen, in
gemeen overleg door de Belgen en de Hollanders de reeds in Holland gevestigde
grondwet te doen wijzigen en, ten slotte, de eersten een ‘passende
vertegenwoordiging’ te verzekeren in de Staten-Generaal, die om de beurt zullen
vergaderen in een Belgische en in een Hollandsche stad. Aldus zal de macht van den
Staat uit dezes eenheid voortvloeien, en die eenheid zal beschermd zijn door de
voorzorgen die werden genomen opdat zij het gevolg weze van de aan zijn
bestanddeelen opgelegde gelijkheid. Zoo Hollands verpletterende schuld en de schier
onbeduidende schuld van België gemeenschappelijk worden gemaakt, heet het, dat
de opoffering der Belgen ruimschoots vergoed wordt door het recht dat zij zullen
hebben, in de Hollandsche koloniën te koopmanschappen en door het opdragen, aan
de Hollanders alleen, van de kosten van het onderhoud der dijken.
De hoofdpunten waren dus geregeld. Willem was voldaan. De afstand van de
Kaapkolonie, van Essequibo, van Demerary en van Berbice aan Engeland scheen
hem geen te dure prijs voor de zoolang beloerde kroon. Er bleef hem nog slechts een
aanzoek te doen bij het Congres van Weenen om de bepaalde afbakening zijner
grenzen te bekomen. In afwachting, kreeg hij eindelijk de regeering over België.
Den 31n Juli 1814 kwam hij te Brussel de plaats van baron Vincent
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overnemen. Zijn proclamatie aan de Belgen, van 1 Augustus, liet hun gelooven, dat
het aan hen en geenszins aan de Hollanders of liever aan den souvereinen vorst van
Holland was, dat de Mogendheden een ‘vergrooting’ van grondgebied verleend
hadden. Doch zij stond vol rechtzinnige ontboezemingen en de vreugde over zijn
geluk maakte zijn beloften nog welwillender. De vorst sprak er in van de schoone
toekomst, waarin de belangen van Europa zouden strooken met die zijner onderdanen.
‘Gelukkig, zegde hij, indien ik, terwijl ik mijne regten op Uwe achting
vermenigvuldige, slagen mag in het voorbereiden en bevorderen van de vereeniging
die uw lot bevestigen moet, en die mij veroorlooven zal, U eene gelijke mate van
liefde toe te wijden als aan die Volken, welke de natuur zelve schijnt bestemd te
hebben, om met Volken van Belgien eenen sterken en bloeijenden staat uittemaken’(1).
Toch bleven nog moeilijkheden te overwinnen. Pruisen, dat woedend was omdat
het voor Engeland de vlag moest strijken, zocht weerwraak te nemen. Het wilde de
Nederlanden in den Duitschen bond doen treden. Het verzette zich tegen hun uitzetting
in de Duitsche landen en zelfs in Luxemburg. Het beschuldigde Willem van
ondankbaarheid en Hardenberg verklaarde, dat de Pruisen alleen de bevrijders van
Holland waren geweest en dat, zonder hen, zijn opstand tot niets zou gebaat hebben(2).
Die uitingen van slechte luim joegen den vorst geen schrik aan. Het kabinet van
Londen waarborgde zijn stelling. Bij de onderteekening van het verdrag over de
verdeeling der koloniën, in de maand Augustus, beloofde de Engelsche regeering
hem twee millioen pond sterling tot het bouwen van de vestingen tegen Frankrijk en
nog drie millioen tot het inrichten van zijn toekomstig koninkrijk.
Maatregelen werden dadelijk genomen om Europa te bewijzen, dat zijn ‘barrière’
goed bewaakt zou wezen. De voornaamste was de inrichting van een leger. Den 15n
Augus-

(1) Journal officiel du gouvernement de la Belgique, deel II, blz. 451.
(2) Gedenkstukken 1813-1815, blz. 718.
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tus werden de door de bondgenooten in België samengestelde regimenten met de
Hollandsche troepen versmolten of liever met dezelve tot een enkele massa gekneed,
dank zij de toepassing op de eerste van de bij de andere geldende reglementen.
Wellicht om de afbreking der Fransche traditie te bevestigen, werd voor de soldaten
de priegeling weder ingevoerd. Daarentegen werden de hooge commando's
voorbehouden aan Hollanders, als Chassé of Trip, in den dienst van Napoleon
opgeleid. Naast hen kwamen andere hoofdofficieren, als de Constant Rebecque, als
Cruykenburg en de hertog van Saksen-Weimar, uit den dienst der bondgenooten.
Willems oudste zoon, de prins van Oranje, die in Spanje dapper gevochten had met
Wellington, kreeg ook een bevelhebberschap.
Voor de Belgen scheen dit leger, wiens staf bitter weinig hunner landgenooten
telde en wiens vlag de kleuren van het huis van Oranje voerde, ongetwijfeld een
vreemd leger. Doch konden, in de omstandigheden waarin men verkeerde, hun leger,
evenals hun grondgebied iets anders dan een ‘vergrooting’ wezen? Kortom, men had
alles gedaan wat mogelijk was. Het was al heel wat, in zoo 'n korten tijd, een leger
van ongeveer 30.000 man op de been te brengen.
Willem mocht tevreden zijn dat hij te Brussel ontvangen werd. Hij wist wel, dat
de bevolking hem niet in het hart droeg. Doch het was hem voldoende, dat zij geen
verzet aanteekende; en inderdaad, het volk onthield zich van alle betooging en nam
het onvermijdelijke voor lief. Zeer behendig overigens, beijverde hij zich den weerzin
te stillen van de geestelijkheid, die ongraag onder de macht van een Calvinistischen
vorst kwam te staan. Hij wist, dat de vicanssen-generaal van de diocese Gent naar
het Congres van Weenen een verzoekschrift hadden gestuurd, waarbij gevraagd werd,
dat de Kerk zou hersteld worden in al haar rechten: tienden, geestelijke rechtbanken,
monopolie van onderwijs, enz. Allerminstens hoefde die hardnekkigen honig om
den mond gesmeerd. Een som van 200,000 frank werd bestemd voor de jaarwedden
van de priesters. Het verbod, op Zon- en feestdagen te werken, dat zeer verwaarloosd
was, ‘ten gevolge
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van de revolutionnaire grondbeginselen welke de aansluiting van België met Frankrijk
er verspreid had, in spijt van de goddelijke, geestelijke en burgerlijke wetten’, werd
streng in werking gesteld. En eenige dagen later legde de regeering, om de katholieken
aangenaam te zijn, hun de verplichting op, zich, vóór het burgerlijk huwelijk, te
voorzien van een getuigschrift van hun pastoor, en herstelde zij, bij eedaflegging
vóór het gerecht, de aanroeping van God.
Middelerwijl beraadslaagde het Congres van Weenen en bleven de Pruisen op de
Maaslinie. Zonder er aan te denken zich akkoord te stellen met de taal-theoriën,
welke toen reeds de Duitsche aanspraken tot voorwendsel begonnen te dienen(1),
bleken zij besloten te hebben, de Waalsche streken van den rechteroever der Maas
binnen hun grenzen te sluiten en eischten zij halsstarrig het grondgebied van
Luxemburg. Zij waren onhebbelijke, kribbige, onbeleefde buren, die met veel
behendigheid verbitterende grensincidenten verwekten. Om zich van hen te ontmaken,
moesten wel, op Engelands gebiedende raadgevingen, nieuwe opofferingen gedaan
worden. Mits den afstand van zijn erfstaten van Nassau, kreeg Willem eindelijk het
voormalig hertogdom Luxemburg. Hij moest er echter in toestemmen, dat hetzelve
deel zou uitmaken van den Duitschen bond, wiens troepen te Luxemburg zelf
garnizoen kwamen houden. Tegen dien prijs, ontruimden de Pruisen de Maaslinie.
En dan nog moesten hun, ter vergelding voor de aanspraken die zij op Rolduc deden
gelden, de grondgebieden Eupen, Malmédy en Saint-Vith afgestaan worden.
Doch eindelijk was het hoofddoel bereikt. In zijn geheel, werd het blok der
aangesloten negen departementen het koninkrijk der Nederlanden toegewezen. De
versmelting van het land van Luik met België, zooals zij door de departe-

(1) Den 19-20 April 1814, schrijft van Spaen aan van Nagell, dat zekere Duitsche vorsten, om
Willems plannen te dwarsboomen, ‘steeds trachtten het schoonschijnend, doch bezwaarlijk
toe te passen denkbeeld te verspreiden en te doen aannemen, dat de grenzen der Staten niet
gevormd worden door bergen of stroomen, maar door overeenkomst van taal’. Gedenkstukken
1813-1815, blz. 538.
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mentale inrichting van 1795 bevestigd was, bleef behouden. De voogdij van den
Duitschen bond over Luxemburg kon, in geen geval, invloed oefenen op de eenheid
van den Staat. In spijt van de Pruisische begeerlijkheid, bleef de Belgische bodem
nagenoeg zooals hij sedert den vrede van Utrecht was. In dit opzicht, was zij, en wèl
tot 1830, slechts een theoretische genoegdoening aan Duitschland. Het Congres van
Weenen stemde daarin slechts toe, omdat deze de stevigheid van de tegen Frankrijk
opgerichte ‘barrière’ vermeerderde, door Duitschland te laten deelnemen aan de
verdediging eener vesting van eersten rang.
De Overmasche bevolking vernam haar bevrijding met een vreugd, die Willem
ten nutte maakte. De landslieden waren als overwonnelingen behandeld geworden,
aan werving onderworpen, gedwongen geweest de Pruisische kokarde te dragen; zij
waren de brutaliteit en de laatdunkendheid der bezetters moede. Hun duurbaarste
wensch was vervuld door hun vereeniging met hun oude landgenooten, en het besluit
van Weenen werd door hen als een weldaad begroet.
Plotseling verduisterde de gezichteinder opnieuw door de ontscheping van
Napoleon I op de kust van Provence, den 1n Maart 1815. Bij die nieuwe
wederwaardigheid handelde Willem met evenveel behendigheid als vastberadenheid.
Zonder de afkondiging af te wachten van de definitieve akte van het Congres van
Weenen, welke slechts op 9 Juni plaats greep, nam hij, den 16n Maart, te
's-Gravenhage den titel van koning der Nederlanden. Zoo zijn ongeduld Europa vóór
het voltrokken feit stelde, dan toch liep het slechts een reeds genomen beslissing
vooruit en kon niemand dit euvel opnemen. Integendeel, de prins compromitteerde
zich aldus onverhelpelijk in de oogen van den gewezen keizer en bevestigde meteen
de bondgenooten, dat zijn zaak met de hunne verbonden was. Bovendien was hij
gelukkig de ontstane crisis ten nutte te maken, om te ontsnappen aan de langdurige
voorbereiding en bespreking van de formaliteiten der kroning. Ook gaf Napoleons
terugkomst hem de gelegenheid de kroon te kunnen nemen te 's-Gravenhage, zonder
die naar Brussel te moeten komen halen.
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Een zoo bedachtzaam mensch als hij, maakte zich ongetwijfeld geenerlei begoocheling
omtrent den afloop van de laatste stadie van den Napoleontischen heldentijd. Hij kon
zich niet ontveinzen, dat de overwinning even zeker was als de oorlog en dat het nog
zekerder was, dat de Nederlanden het tooneel van een en ander zouden wezen. De
Engelschen ontscheepten reeds te Oostende en de Pruisische legers drongen opnieuw
tot de Maas, terwijl, achter dezelve, Oostenrijks en Ruslands benden aanrukten. De
val des keizers zou misschien duur te staan komen, doch hij was onvermijdelijk. En
hoe duurder hij zou kosten, hoe winstgevender hij zou wezen. Want nu zou men niet
slechts tegen Napoleon alleen te velde moeten trekken, maar tegen Frankrijk zelf,
wiens zwenking voor Europa een uitdaging was. Het was te voorzien, dat hetzelve
voordeelige grensverbeteringen zouden afgedwongen worden, wat een onverhoopte
gelegenheid was om de ‘barrière’ te versterken, welke, pas opgemaakt, een zware
proef zou doorstaan. De regeering liet toe, dat, in vlugschriften, de inlijving bij de
Nederlanden gevraagd werd van al de Fransche vestingen der eerste linie tusschen
Kales en den Rijn. Lodewijk XVIII was pas naar Gent gevlucht. Opgemerkt werd,
dat Willem hem meed, ongetwijfeld om over geen hinderlijke zaken te moeten
spreken.
Nochtans was geenerlei opgewondenheid in het land te bespeuren. De ‘vlucht des
adelaars’ had er slechts onrust verwekt. Na zoovele verwoestingen, was het veel te
moede om naar iets anders dan rust te verlangen. Vergeefs trachtten eenige
keizersagezinden de ‘liberalen’ tegen Willem op te hitsen, om den wille van zijn
laatste toegevingen aan de Kerk. Een vlugschrift Le cri de l'oppression ried de Belgen
aan, ‘zich in de armen van Frankrijk te werpen’, vermits ‘het Congres van Weenen
over ons nog niet beschikt heeft’. Den 14n Maart schreef te hertog van Ursel aan
Falck, dat de Belgische troepen met ‘een slechten geest bezield’ waren, dat de
jongelieden die onder den keizer gediend hadden, door hem ‘betooverd’ waren, en
dat, zoo Napoleon den voet op het grondgebied zette, ‘hij alras de hulpmiddelen
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ten nutte zou maken, die ons moeten dienen om hem af te weren’(1). Die vrees zou
niet verwezenlijkt woorden. Geenerlei ontroering was te bespeuren, toen Napoleon
de grens overschreed (15 Juni). Te Waterloo deden de Belgische soldaten hun plicht.
Zij vochten even dapper onder de bevelen van Wellington als vroeger onder die van
Napoleon(2).
Doch het moet geen verwondering baren, zoo de zegepraal niet de minste geestdrift
in het land verwekte. Inderdaad, wat zij voor de Belgen oploste, was niet het vraagstuk
hunner onafhankelijkheid, doch dat hunner inlijving. Ongetwijfeld waren zij het
keizerlijk despotisme beu. Doch wat zou de toekomst baren? Hadden zij vroeger
onder den wil van Napoleon gebukt, zoo zouden zij nu onder dien van Europa bukken.
De Mogendheden hadden over hen beschikt volgens het recht van verovering. Het
scheen hun, en zoo moest het hun ook schijnen, dat zij slechts van meester
veranderden. Alleen de ambtenaren uitten, gelijk zij tijdens de roemrijke dagen des
Keizerrijks gedaan hadden, een gedwongen vreugde. Zij woonden de Te-Deums bij
na Waterloo, zooals zij die na Austerlitz bijgewoond hadden. Voor het volk was
slechts een enkele houding mogelijk: in stille overpeinzing wachten.
De tweede vrede van Parijs (20 November 1815) beantwoordde geenszins aan
Willems verwachting. Hij had daarvan een nieuwe ‘vergrooting’ of allerminstens de
toevoeging tot zijn koninkrijk van Charlemont, Givet, Condé, Valencijn, le Quesnoy
en Maubeuge gehoopt. Hij moest zich met veel minder vergenoegen. Europa, waaraan
hij alles verschuldigd was, wilde niet dat hij te machtig werd. Het wilde, dat hij nuttig,
en niet dat hij gevaarlijk kon wezen. De aanmatiging van dien ouden Stadhouder,
die voor een vorst van goddelijk recht wilde doorgaan, verbitterde de monarchen,
tot wier hoogte hij zich wilde verheffen. Hij was wel verplicht, te nemen wat men
hem gunde. De overwinnaars, strenger je-

(1) Gedenkstukken 1813-1815, blz. 746. Cf. blz. 343.
(2) Omtrent hun dapperheid, zie H. Houssaye: 1815, blz. 341, 347, 363, 386, 391, 395, 415, en
F. de Bas et J. de T'Serclaes de Wommersom: La campagne de 1815 aux Pays-Bas d'après
les rapports officiels néerlandais.
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gens Frankrijk dan zij het jaar te voren geweest waren, brachten het nu tot zijn grenzen
van 1789 terug. Het moest Philippeville, Mariembourg en Bouillon afstaan, welke
het koninkrijk der Nederlanden toegevoegd werden, niet eenige vroeger aan
Henegouw ontnomen en bij het Noorderdepartement ingelijfde dorpen. Van toen af,
zou de Fransch-Belgische grens niet meer gewijzigd worden.
Latere overeenkomsten regelden, in 1816, eenige betwiste punten. Het huis La
Tour d'Auvergne stond, mits een vergoeding, de rechten af welke het op het hertogdom
Bouillon vorderde. Verdragen met Pruisen (26 Juni en 7 October) bepaalden,
hunnerzijds, de door het Congres van Weenen voorbehouden grensafbakeningen.
Daar het niet mogelijk was overeen te komen omtrent het bezit van de zinkmijnen
‘la Vieille-Montagne’, werd de oplossing tot later uitgesteld. In afwachting bleef
Moresnet onverdeeld en genoot het feitelijk een soort van onzijdigheid, die bleef
duren tot het, in 1919, België toegewezen werd door het verdrag van Versailles.
Het door Europa samengesteld koninkrijk der Nederlanden werd daarvan een
hoofdbestanddeel, en zijn geheelheid, met het algemeen stelsel van het staatkundig
evenwicht verbonden, zou voor immer gewaarborgd wezen. Van de door Frankrijk
betaalde oorlogsschatting werden zestig millioen bestemd tot het bouwen van
vestingen, welke de ‘barrière’ zouden uitmaken, wier oprichting de reden van bestaan
van den nieuwen staat was. De hertog van Wellington wees het algemeen plan
derzelve aan en ging ook haar bouw na. De keus der versterkte plaatsen werd geleid
door de dubbele zorg, een Franschen aanval af te weren en, in geval van oorlog, de
verbindingen met Groot-Brittannië te verzekeren. Oostende en Nieuwpoort op de
kust; Antwerpen, Dendermonde, Gent, Oudenaarde en Doornijk op de Scheldelinie;
Luik, Hoei, Namen, Dinant, op de Maaslinie; langsheen de grens Ieperen, Meenen,
Ath, Bergen, Charleroi, Philippeville, Mariembourg, die in het Oosten door de
geduchte bolwerken van Luxemburg gedekt waren, maakten een verdedigingsstelsel
uit, dat door zijn omvang onschendbaar moest schijnen.
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België, dat tot dan toe het slagveld van Europa geweest was, werd nu dezes versterkt
kamp. Doch de bezorgdheid, van de Mogendheden te zijnen opzichte, was verre van
belangeloos. De Nederlanden, zegde Nesselrode, zijn ‘de sleutels van Europa’(1). Hun
koning was dus dezes portier, weshalve de Mogendheder zich het recht aanmatigden,
zijn houding na te gaan. Zij legden hem een soort van militaire voogdij op, lieten
hem verstaan, dat hij alleen niet de meester was en dat, zoo de geallieerden hem
beschermden, zij ook verstonden, dat hij naar hun ‘raad’ luisterde. Engeland,
Oostenrijk, Rusland en Pruisen verbonden zich het bestaan van het grondgebied te
waarborgen, doch daarentegen moest Willem zich verplichten dezes verdediging
overeenkomstig hun bedoelingen in te richten. Den 15n November 1818 zou de
‘vesting-overeenkomst’ hem in geval van casus foederis ‘aanbevelen’ de vestingen
van Oostende, Ieperen, Nieuwpoort en van de Schelde door de troepen Zijner Britsche
Majesteit, de anderen door de troepen Zijner Pruisische Majesteit te laten bezetten.
Hoe onaangenaam die voogdij hem ook was, moest Willem zich die laten
welgevallen. Toch wilde hij, door zich onder Engelands bescherming te stellen, de
vernedering van de gemeenschappelijke bemoeiing met zijn zaken door de
geallieerden vermijden. Ook de dankbaarheid had haar deel aan zijn onderdanigheid,
die somtijds slaafschheid zeer nabij kwam. De hertog van Wellington kreeg den titel
van prins van Waterloo en, bovendien, ten voordeele van zijn huis, een op het
Zoniënbosch belegde eeuwigdurende rente, welke thans nog door België betaald
wordt. De ijver om zich in alles te regelen naar de wenschen van het hof van Londen
ging zoo verre, dat het volk dien bemerkte en er zich om verlustigde. ‘De koning
gaat onzen prefect bezoeken’, zegden de Brusselaars, toen zij Willems koets naar de
Engelsche ambassade zagen rijden(2).

(1) Gedenkstukken 1830-1840, deel III, blz. 401. Nesselrode is van gevoelen, dat de vestingen
der Nederlanden, ‘om zoo te zeggen Europeesche vestingen zijn’. Ibid., blz. 396.
(2) Gedenkstukken1815-1825, deel I, blz. 603.
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Op het koninkrijk stond niet alleen een militaire, doch ook een politieke hypotheek.
Toen Willem, in Juli 1814, de acht artikelen aanvaardde, had hij zich de verplichting
opgelegd, den Staat in te richten volgens de bedoelingen zijner bondgenooten. Om
hunnentwille, had hij van te voren de beoefening zijner souvereine rechten besnoeid.
En zoo hij er zooveel prijs aan hechtte, zich koning bij de gratie Gods te heeten, was
het wellicht omdat die formule verborg, dat hij dit slechts bij de gratie van Europa
was.
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Hoofdstuk II
De versmelting
I
Het koninkrijk der Nederlanden, ‘versmelting’ van België met de Vereenigde
Gewesten, herstelde op de landkaart van Europa dien Bourgondischen Staat, wiens
bestaan eindigde met hun scheiding, op het einde der XVIe eeuw. Het scheen, alsof
de sedert zoo lang afgebroken traditie hersteld werd. Dit scheen des te meer, daar er
een wijl spraak van was, het nieuw koninkrijk ‘Bourgondië’ te heeten(1). Het roemvol
tijdvak, toen de zeventien provinciën, onder Philips den Goede en onder Karel V,
Europa door haar rijkdom en den luister van haar beschaving verbaasden, kwam als
van zelf in het geheugen. Een dergelijk verleden kon een belofte voor de toekomst
wezen. Willem had niet nagelaten, in zijn inhuldigingsrede, den 21n September 1815,
de Belgen aan die gulden eeuw te doen gedenken. Die afstammeling van Willem den
Zwijger beriep zich op Karel V en heette, door de vreemdsoortigste dubbelzinnigheid,
zijn doorluchtige stamvader de ‘leerling des Keizers’(2). Doch konden zij vergeten,
dat het noodlot der gebeurtenissen dien leerling verplicht had het werk zijns meesters
te vernietigen, dat, onder zijn invloed, de Calvinistische republiek der Vereenigde
Gewesten zich tegenover het katholiek België gesteld had, dat zijn afstammelingen,
de Stadhouders, na hun zegevierenden

(1) Gedenkstukken 1813-1815, blz. 591. Opmerkenswaardig is het vast te stellen, dat Willem,
in 1830, toen er spraak was van de scheiding der beide deelen van het koninkrijk der
Nederlanden, zich afvroeg of de zuidelijke provinciën niet dienden ‘Koninkrijk Bourgondië
of België’ te heeten. Gedenkstukken 1825-1830, deel V, blz. 342, 346.
(2) De Gerlache: Histoire du royaume des Pays-Bas, deel I, blz. 323.
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strijd tegen Spanje, hun overwinning ten nutte gemaakt hadden om de Schelde te
sluiten, om de zwakke en verarmde Belgische provinciën tot ‘barrière’ te doen dienen,
welke Hollands grootheid en rijkdom moest verzekeren, dat de staatkundige en
economische tegenstelling van de beide landen zich versterkt had naarmate het een
meer aan het Calvinisme, het ander aan het catholicisme hechtte, dat het verschil van
eerediensten ook verschil van zeden en gedachten had medegebracht, zoodat men
zich in een andere wereld waande, zoodra men de grens overschreden had? Van
hetzelfde punt uitgegaan, hadden de beide volkeren zich meer en meer van elkander
verwijderd. Tusschen hen was niets gemeens meer. En als zij, na een zoo lange
scheiding, plotselings bij elkander gekomen waren, erkenden zij elkander niet meer
en beschouwden zij elkander met een al te verstaanbaar wantrouwen.
Was de vereeniging voor de Belgen hatelijk, zoo viel zij evenmin in den smaak
der Hollanders. Onder den invloed hunner aloude vooroordeelen, vroegen zij zich
af of Antwerpen, dank zij de opening der Schelde, Amsterdam niet in de schaduw
zou stellen, of de regeering, ter bevordering van de nijverheid van het Zuiden, den
handel van het Noorden niet zou opofferen en ten slotte of de invoeging van meer
dan drie millioen Belgen in den Staat, het catholicisme den voorrang niet zou geven
op de Hervorming. Met trotschheid vergeleken zij hun geschiedenis met die hunner
nieuwe landgenooten. Zij verweten hun minachtend, dat zij in 1813 niet opgestaan
waren. Velen spraken alsof de Vereenigde Gewesten nog in dien ‘gulden tijd’
verkeerden, toen zij onder de groote mogendheden van Europa telden.
Het is klaar dat, zoo de volkeren iets te zeggen hadden gehad, beiden het
staatkundig huwelijk hadden verworpen, dat hun opgelegd werd(1). Doch Europa, dat
Engeland daartoe overreedde, was besloten hun wenschen aan zijn eigen zaken op
te offeren. De Hollanders waren even zorgvuldig als de Belgen uitgesloten geweest
bij de geheime besprekingen die over hun lot zouden beslissen. De tijd was voorbij,

(1) Volgens Brockhausen ‘bestaat in heel Holland maar een enkel man die de vereeniging
wenscht, en die man is de prins-souverein’ Gedenkstukken 1813-1815, blz. 309.
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dat hun gevolmachtigden als gelijken met koningen onderhandelden. Alleen Willem
was daarbij toegelaten geworden, niet om met de mogendheden te beraadslagen,
doch om met haar te spreken over de rol welke zij hem aanwezen en die al te zeer
met zijn eerzucht strookte, dan dat hij die had afgewezen. Het was overigens niet als
prins-souverein van Holland, doch als toekomstig koning der Nederlanden, dat hij
aan de onderhandelingen deelnam. Behoudens eenige geheimraden, kende niemand,
zoomin te Amsterdam als te Brussel, de voorwaarden welke hij had moeten
aanvaarden.
Hij was veel te schrander, om zich de moeilijkheden zijner taak te ontveinzen.
Deze vertoonden zich zoo duidelijk, dat allen, die aan de toekomst dachten, moesten
verschrikken. Vele Staatsmannen meenden, dat het op zijn minst voorbarig was,
Belgen en Hollanders te dwingen tot een vereeniging, die ‘innig’ geheeten werd,
doch dit niet was. Hoe zou men ook een innigheid doen ontstaan, te midden van de
onvereenigbaarheid der denkbeelden, der gevoelens, der belangen? Lord Liverpool
vroeg zich af, of het niet verstandiger zou weezen, België voorloopig te behandelen
als ‘afzonderlijken Staat, Holland toegevoegd en aan denzelfden vorst onderworpen’(1).
Willem zelf en het grootste deel zijner omgeving deelden deze meening en waren
voor een eenvoudig stelsel van persoonlijke vereeniging, dat zou toelaten een noch
ander volk geweld aan te doen.
Doch was dat stelsel voortreffelijk uit het oogpunt van de Nederlanden, zoo scheen
het onaannemelijk voor Europa. Want voor dit laatste was het nieuw Koninkrijk niets
anders dan een ‘barrière’ tegen Frankrijk, en het was onontbeerlijk, dat het zich met
al zijn krachten de opgedragen zending kweet. Het in twee zelfstandige helften
verdeelen, ware hetzelve verzwakken en het dus alle nut ontnemen. Want zoo de
koning zeker was van de toewijding der Hollanders, zoo uitten de Belgen te zijnen
opzichte minder geruststellende

(1) Ibid., blz. 588. In 1817 dachten de ministers van Oostenrijk, van Pruisen en van Rusland
nog, dat de ambtelijke scheiding zich opdrong, doch Engeland wilde daarvan niet hooren.
Zie dienaangaande een merkwaardige memorie van Roëll, in Gedenkstukken 1815-1825,
deel III, blz. 66 en volg. Cf. nog Ibid., blz. 356, 388, 496, 509.
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gevoelens. Zij hadden onder Napoleon het hoofd gebogen, doch zouden dit zekerlijk
niet doen onder Willem. Wellicht hadden zij, om den wille van het erfrecht, een
aartshertog aanvaard. Doch zij waren verontwaardigd omdat hun een vreemdeling
en dan nog wel een Calvinist opgedrongen werd. Waren zij dan de onafhankelijkheid
niet waardig? Zoo men hun een vorst bezorgde, dan mocht men hun toch toelaten,
waarborgen te nemen en zijn gezag te bepalen. Hieromtrent gingen alle partijen
akkoord, en met al het verschil van zienswijze dat zich onder haar voordeed, waren
zij toch eensgezind om zich tegen de macht des vorsten te kanten. De democraten
wenschten een parlementaire regeering. De behoudsgezinden vroegen, door het
toedoen van de vicarissen-generaal van Gent, bij het Congres van Weenen de toelating
om de notabelen des lands ‘in Staten te laten vergaderen, volgens den vorm die het
oorbaarst zou geacht worden en zooveel mogelijk overeenkomstig dien der oude
Grondwet van de Belgische volkeren, ten einde samen over hun duurbaarste belangen
te onderhandelen’. En zij stelden voor, dat die vergedering met den vorst een plechtig
verdrag zou sluiten, hoofdzakelijk tot het onschendbaar behoud van den Roomschen,
apostolischen en katholieken godsdienst, alsmede van al de voordeelen, welke deze
voortdurend had genoten vóór den inval der Franschen(1).
Voorstanders en tegenstrevers der Revolutie stapten dus, langs verschillende
wegen, naar hetzelfde doel: de ondergeschiktheid van het gezag aan hun oogmerken.
Hun beroering verbitterde de Engelschen. Lord Castlereagh heette de Belgen ‘an
irascible people’, en lord Clancarty behandelde hen minachtend als een ‘nietig en
beuzelachtig volk, dat immer gereed is om alles slecht te vinden’(2).
Nochtans hoefde wel rekening gehouden met hun stemming. Kon er geen sprake
van wezen, hun een zelfregeering te schenken, welke ongetwijfeld onder hen de
politieke hartstochten had ontketend en den Staat aan de kuiperijen der partijen
overgeleverd, dan toch kon hun brutaalweg geen koning opgedrongen worden, tegen
welken al de partijen haar

(1) De Gerlache: op. cit., deel I, blz. 313.
(2) Gedenkstukken 1813-1815, blz. 271.
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wrok hadden vereenigd. De voorzichtigheid vergde, dat maatregelen genomen werden,
welke haar de verzekering gaven, dat de vorst, boven de volkeren en de partijen
geplaatst, slechts zou regeeren met het oog op het gemeenschappelijk welzijn en hij
evenmin de katholieken aan de protestanten, als de Belgen aan de Hollanders zou
opofferen. Men meende het vraagstuk op te lossen door de grondwet aan de in de
acht artikelen geschreven grondbeginselen te onderwerpen. Een voorzichtig
stilzwijgen werd omtrent die artikelen bewaard, want zoo zij door het publiek gekend
waren, werden ze voorzeker van te voren beknibbeld. Zij zouden slechts bekend
gemaakt worden, nadat het bestaan van het koninkrijk eindelijk in het aanschijn van
Europa zou verkondigd zijn en aldus het oogenblik gekomen was om de beoefening
der regeering te regelen. Zooals wij zagen, werd die regeling door Napoleon
bespoedigd. Reeds den 16n Maart verklaarde Willem in het manifest, waarin hij zijn
onderdanen aankondigde dat hij de kroon aannam, dat de Hollandsche Grondwet
‘welhaast de wijzigingen zal ondergaan, die haar met de belangen en wenschen van
allen in overeenstemming moeten brengen’(1). Denzelfden dag bevestigde hij overigens
tegenover de Staten-Generaal, dat die wijzigingen ‘de heilzame grondbeginselen niet
konden betreffen, waarop zij gebouwd was en die onze landgenooten te recht zoozeer
op prijs stellen’(2). De zorgen van het oogenblik beletten de Belgen op te merken, dat
zulke taal een instemming liet veronderstellen, welke zij niet gegeven hadden. Doch
aller aandacht was gericht naar Frankrijk en naar het dreigend gevaar van een nieuwen
inval.
Evenmin werd er op gelet, dat de natie niet was geraadpleegd geworden omtrent
de aanwijzing van de leden van de met de herziening der grondwet belaste commissie
(22 April). Allen waren door den Koning gekozen geworden en, dewijl zij evenveel
Belgen als Hollanders telde, mocht men er zeker van wezen, dat zij geen grondige
wijziging zou brengen aan een wet, die de vorst van te voren voortreffelijk geheeten
had.

(1) Journal officiel du gouvernement de la Belgique, deel V, blz. 3.
(2) De Gerlache: op. cit., deel I, blz. 297.
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II
Toen Willem, in December 1813, de souvereiniteit over de Vereenigde Gewesten
aanvaardde, had hij beloofd dezelve te zullen uitoefenen volgens een ‘wijze
Constitutie’. Eenige dagen nadien, de 21n, was een uit edele en oudregenten bestaande
commissie belast geworden, een ontwerp op te stellen. Aan het oordeel van zeshonderd
notabelen onderworpen en door hen goedgekeurd, werd dit ontwerp door den vorst
bekrachtigd en afgekondigd onder den naam van Grondwet, een woord dat minder
revolutionnair klonk en derhalve deftiger scheen dan Constitutie.
Nadat de Hollandsche natie achtereenvolgens onder de Bataafsche Repuliebk,
onder koning Lodewijk-Napoleon en onder het Fransch Keizerrijk geleefd had, was
zij al te grondig vervormd dan dat een terugkeer tot het verleden daar mogelijk, ja
begrijpelijk was. Niemand dacht aan een restauratie, welke den Stadhouder en de
aristocratie der regenten tegenover elkander had gesteld en het volk had onderworpen
aan een verloopen maatschappelijke inrichting, welke de laatste hervormingen
voorgoed vernietigd hadden. Hoe behoudsgezind men ook was, toch moest men
bekennen, dat ‘het verleden thans heel vergeten is in politiek als in alle andere zaken
en dat men nog slechts de stappen van Napoleon volgt’(1). Sommigen, als van Maanen,
vroegen zich zelfs af, of het niet beter zou zijn, niets te veranderen en eenvoudig,
onder den nieuwen vorst, het Napoleontisch stelsel te behouden.
Werkelijk behield men daarvan het meest mogelijk. Evenals het charter van
Lodewijk XVIII in Frankrijk, doet de Hollandsche Grondwet zich voor als een
verzoening of liever als een aanpassing van de instellingen van het nieuw stelsel tot
de overleveringen van het verleden(2). Zij is anti-revolutionnair, omdat zij de monarchie
in de plaats van de volkssouvereiniteit stelt, doch zij eerbiedigt het hoofdzakelijke
van Napoleons werk: de burgerlijke gelijkheid, de gemeenschap

(1) Gedenkstukken 1813-1815, blz. 698.
(2) Omtrent die grondwet, zie H.T. Colenbrander: Ontstaan der Grondwet, deel I.
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der rechten en der plichten, de afschaffing der erfelijke privileges en vooral de aan
het Staatshoofd opgedragen macht. Werkelijk, is de vorst een keizer in 't klein. Hij
bezit al de bijzonderste machten. Tegenover hem, heeft de nationale vergadering,
die den ouden historischen naam van Staten-Generaal bleef voeren, en, van alle
initiatief beroofd, enkel diende om jaarlijks over de begrooting der buitengewone
uitgaven te stemmen, niet meer invloed dan Napoleons Wetgevend Lichaam. Geenerlei
spoor van parlementair stelsel. De door den vorst gekozen en voor hem alleen
verantwoordelijke ministers zijn slechts eenvoudige bedienden. De eenige Kamer,
waaruit de Staten-Generaal bestaan, beraadslaagt niet in 't openbaar en is in
werkelijkheid slechts een verband tusschen het wettig land en de kroon, zonder dat
zij eenige werking op de regeering kan uitoefenen. De grondwet vestigt geen
grondwettelijk, doch een zuiver monarchaal stelsel. Evenals in het Fransch Keizerrijk,
hangt heel het bestuurswezen van den vorst af. Daarentegen genieten de provinciën,
overeenkomstig de nationale overlevering, een tamelijk ruime zelfstandigheid: zij
worden bestuurd door Provinciale Staten, die hun vertegenwoordigers bij de
Staten-Generaal aanwijzen.
Alles is overigens zorglijk berekend om die vergadering aan de bezittende klasse
te onderwerpen. Door het toedoen derzelve zijn de ‘censitairen’, in zekere mate,
geroepen om zooniet de macht te deelen, dan toch daaraan mede te werken. Zoo zij
den vorst veel moeten afstaan, is deze daarentegen de waarborg voor hun
maatschappelijk overwicht. In die grondwet, gemaakt voor den afstammeling dier
Stadhouders die, tegen de aristocratische regentschappen, zoo dikwijls op het volk
steunden, is geen zweem van democratie te bespeuren. Klaarblijkelijk, wat de gegoede
middelstand, die den vorst riep, van hem verwacht, is vóór alles het herstel der orde,
de terugkomst der handelswelvaart, het hernemen der zaken en, zoo hij zich onder
zijn schepter schaart, is het omdat deze voor hem als Mercurius-staf, zinnebeeld van
den handel, voorkomt. Hij stelt mede vertrouwen in hem, omdat hij het huidige met
het verleden aansluit, zoowel door de historische overleveringen van zijn huis als
door den godsdienst dien hij belijdt. De Grondwet erkent den prins van Oranje als
erfvorst
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en het protestantisme als Staatsgodsdienst; daardoor verbindt zij de nieuwe monarchie
rechtstreeks met de oude Republiek der Vereenigde Gewesten.
Kortom, zij paste wonderwel met Hollands karakter en zijn maatschappelijken en
staatkundigen toestand. Wat den vorst betreft, deze zag in dezelve zijn wenschen
verwezenlijkt en vond ze opperbest. Doch de Belgen, wien hij ze moest voorleggen
nadat hij zich tot hun koning had uitgeroepen, betuigden minder geestdrift. De leden,
welke hen in de op 22 April 1815 aangestelde Herzieningscommissie
vertegenwoordigden, behoorden allen tot den adel of tot de hooge burgerij. Doch
Willem had zorg gehad, ze derwijze te kiezen, dat zij de verschillende politieke
strekkingen daarvan vertegenwoordigden. Onder hen werden aangetroffen een
stijfhoofdig aanhanger van het Oud Stelsel, J.-J. Raepsaet, een prelaat met
Josephistische strekkingen, de graaf Frans van Méan, vroeger prins-bisschop van
Luik, katholieke behoudsgezinden, als graaf Karel van Mérode, de graaf van Thiennes
en F. Dubois, vervolgens personages die òf de moderne hervormingen niet ongenegen
waren, als de graaf van Arschot òf dezelve gansch toegedaan waren, als de oudprefcten
de Coninck en Holvoet of als de rechtsgeleerden Gendebien, Leclercq en Dotrenge.
Zij kwamen den 1n Mei 1815 samen met hun elf Hollandsche collega's te
's-Gravenhage bijeen. Zij hadden ongetwijfeld veel moeite gehad om met hen overeen
te komen, zoo de voorzitter hun, bij de eerste, zitting, geen kennis van de acht artikelen
had gegeven(1). Voor den wil van Europa, konden zij slechts het hoofd buigen.
Daardoor werden de besprekingen overbodig, waartoe de godsdienstquaestie
voorzeker aanleiding had gegeven. Voor de katholieken was er geen sprake meer
van, wat zeker anders het geval ware geweest, de uitsluitende erkenning van hun
godsdienst te vragen, vermits alle eerediensten bescherming verzekerd was. Ook
moest wel de gelijke verdeeling der schulden: 589 millioen gulden voor Holland
tegen 27 millioen voor België aangenomen worden. Doch over

(1) Omtrent de besprekingen der Commissie, zie Colenbrander: Ontstaan der Grondwet, deel
II.
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alle punten die voor bespreking vatbaar waren, werd strijd gevoerd.
Niettegenstaande het verschil hunner politieke zienswijzen, waren al de Belgen
het eens, om, voor hun vaderland, volkomen gelijkheid met Holland te vragen. Wat
moest verstaan worden door de ‘passende’ vertegenwoordiging, welke hun in de
Staten-Generaal beloofd werd? Dit woord zou ongetwijfeld beteekenen, dat zij in
verhouding tot de bevolking zou zijn. Doch daardoor had net Zuiden, dat ruim drie
millioen inwoners telde, een verpletterend overwicht op het Noorden met zijn
nauwelijks twee millioen zielen gehad. Na stormachtige debatten, stelde men zich
akkoord om elk deel van het koninkrijk dezelfde vertegenwoordiging in de Staten
te geven. Van de 110 leden der vergadering, zouden 55 door Holland en 55 door
België afgevaardigd worden. Daardoor was de gelijkheid ten voordeele van Holland
verbroken, en de ‘versmelting’ van de beide landen verscheen van te voren als zeer
twijfelachtig. Naarmate de bespreking voortduurde, werd de tegenstelling onder de
commissieleden vinniger. Klaarblijkelijk konden zij elkander niet verstaan over de
hoofdquaestiën. Kon men van de Belgen vragen, het vertrouwen en de gehechtheid
te deelen, welke de Hollanders den koning betuigden? Hij was hun onbekend en zijn
hoedanigheid als vreemdeling verergerde nog den weerzin, welke allen voor het
hoofdgezag koesterden. Behoudsgezinden en liberalen meenden eensgezind, dat de
natie boven den koning moest staan. Zoo menigeen het verdwijnen van de voormalige
Staten betreurde, wier privileges zich vroeger tegen het absolutisme van Josef II
verzetten, hadden anderen, als de Fransche liberalen, tot ideaal een parlementaire
regeering gelijk in Engeland, en hun Hollandsche collega's verweten hun die
voorliefde voor de ‘theorieën’ en waren verontwaardigd omdat zij met ‘Fransche’,
laat staan met ‘democratische denkbeelden’ behept waren(1).
Zij dorsten zich zelfs de ‘lasthebbers’ des volks heeten en men moest hun eraan
herinneren, dat zij slechts die des konings waren. Wrevelig, omdat hun gevraagd
werd een

(1) Gedenkstukken 1813-1815, blz. 774.
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zonder hen opgemaakte grondwet te erkennen, zegden zij dat men hen beter had
thuis gelaten, zoo zij niets te zeggen hadden. Zij bleven halsstarrig twee Kamers, in
stede van een enkele, de openbaarheid der parlementaire besprekingen, de
verantwoordelijkheid der ministers, de jaarlijksche stemming over de begrootingen,
kortom de ondergeschiktheid des konings aan het parlement eischen. Eenige weinig
belangrijke toegevingen werden hun gedaan. Zij verkregen de verdeeling van de
Staten-Generaal in twee Kamers, waarvan de tweede in het openbaar zou
beraadslagen, en de begrooting werd derwijze ingedeeld, dat de bestendige uitgaven
alle tien jaar, en de loopende uitgaven elk jaar zouden bewilligd worden. Voor het
overige, onderging de grondwet geen andere wijzigingen dan die, welke uit de acht
artikelen voortvloeiden en welke de toevoeging van België aan Holland onontbeerlijk
maakte. Zij werd verruimd, zonder zich zich te vervormen. De gelijkheid der
eerediensten, de aanneembaarheid van een ieder tot de bedieningen, de financieele
gemeenschap en de economische gemeenschap konden haar bij uitstek monarchaal
karakter niet krenken. Voor de Belgen kwam zij dus voor als een grondwet, die
gemaakt was om het gezag van den Hollandschen vorst, dien Europa hun opdrong,
buiten hun bereik te stellen. Om den koning het verpletterend overwicht te bewilligen
dat hij in den Staalt uitoefende, hadden zij in hem hetzelfde vertrouwen als hun
Noorderbroeders moeten stellen en, als deze, hem de zorg over hun lotsbestemming
moeten toevertrouwen.
Zooals de nieuwe Grondwet op 13 Juli 1815 uit de beraadslagingen der
commissieleden te voorschijn kwam, vestigde zij, als de oude, ‘een monarchale
regeering, door een constitutie getemperd’. Later zou de koning verklaren, dat hij
daarin, ‘uit eigen beweging, de rechten van zijn huis besnoeid had’(1). Die rechten
beschouwde hij dus als onbeperkt. In geen opzicht nam hij aan, dat hij die van de
natie hield. Enkel stemde hij er in toe, zijn absolutisme te matigen door de
Staten-Generaal aan zijn gezag deel te laten nemen. En die in theorie zeer beperkte
deelneming was in de prak-

(1) De Gerlache: op. cit., deel III, blz. 176.
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tijk nog veel meer beperkt, want feitelijk was de nationale vertegenwoordiging
rechtstreeks aan 's vorsten invloed onderworpen. Niet alleen benoemde hij zelf de
leden der Eerste Kamer, doch hij kon zich nog zeer doelmatig bemoeien met de
aanstelling van die der Tweede Kamer, die door de Provinciale Staten gekozen en
derhalve aan de drukking der gouverneurs blootgelegd was.
Men voege daarbij, dat de verordeningen waarbij de wijze van verkiezing van de
atgevaardigden bij de Staten der provinciën vastgesteld werd, aan 's konings
goedkeuring onderworpen zijn en dat hij zelf al de leden aanstelt van de ‘ridderschap’,
die het derde van die afgevaardigden mag benoemen. Bovendien wordt hem een
belangrijk aandeel van de wetgeving uitsluitend voorbehouden. Hij is heer en meester
over het openbaar onderwijs. En verscheidene van de door de grondwet bewilligde
waarborgen zijn voorloopig opgeschort. De onafzetbaarheid der rechters moet door
een wet geregeld worden, doch die wet zal slechts in 1830 afgekondigd worden; de
vrijheid van drukpers wordt geregeld door een in 1815 genomen besluit, dat dezelve
feitelijk afschaft. Ten slotte wordt door een ‘toevoeging’ beslist, dat al de wetten van
toepassing zullen blijven zoo lang zij niet zullen afgeschaft worden, en daar het
initiatief in zake wetgeving den koning alleen behoort, hangt het ook slechts van
hem af of de bestaande wetten al of niet in zwang blijven.
Kortom, in werkelijkheid, is de Grondwet een absolutistische constitutie, doch
waarin het absolutisme met voorzorgen tegen willekeur omringd is(1). Het koninklijk
gezag is voorzien van een macht, die het zal toelaten de door de mogendheden
gewenschte versmelting te bewerken. Door een tamelijk zonderlinge tegenstrijdigheid,
die den ongelijksoortigen aard onthult van dien Staat, dien men eenheid wil geven,
is de vorst nochtans gehouden zich te laten inhuldigen te Amsterdam en in een stad
van de zuidelijke provinciën en zich jaar op jaar, met Hof, ministeries en Kamers,
te verplaatsen van Brussel naar 's-Gravenhage en omgekeerd, als om Bel-

(1) De Pruisische diplomaat Galen bemerkt, dat ‘de Grondwet nooit iets anders zal zijn dan een
pop in de handen van een vorst, die het gezag wil’. Gedenkstukken 1825-1830, deel I, blz.
208
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gen en Hollanders door die geregelde verhuizing, gedurig te herinneren aan de
tweevoudigheid van het koninkrijk en het verschil hunner natiën.
Edoch, zoo de Belgische commissieleden eindelijk na rumoerige besprekingen de
Grondwet aanvaardden, was het omdat zij hun op een gewichtig punt voldoening
gaf. Zij botste tegen hun politieke denkbeelden aan, doch kwam met hun
maatschappelijke denkbeelden goed overeen. Als eigenaars, notabelen en ‘censitairen’
bood zij hun allen een waarborg door haar anti-revolutionnair en anti-democratisch
karakter. Zij getroostten er zich in, de regeering over te laten aan het koninklijk gezag,
omdat hetzelve verscheen als de beschermer hunner oude of onlangs verkregen have,
van hun verworven rechten, van hun economisch overwicht. Koopers van nationale
goederen, edellieden en gegoede burgers van den ouden trant, waren door dezelve
verzekerd, hun stelling te behouden. Hun alleen werden bovendien het kiesrecht en
den toegang tot de Staten-Generaal voorbehouden. Hoe gering de deelneming van
het land aan de regeering ook was, toch hoorde zij hun uitsluitend toe.
Wat de Mogendheden betreft, deze onthaalden met veel ontgoocheling die
grondwet, waarmede zij wel vrede moesten nemen. Voor de Engelschen was zij te
weinig parlementair en veel te Hollandsch. Naar den zin der absolute vorsten, was
de monarchale macht daarin te weinig overwegend. De Oostenrijker Binder heet ze
‘de slechtste grondwet die ooit of ergens aaneengeflanst werd’(1). De Hollander van
der Duyn ziet hierin ‘een half-liberaal, half-feudaal monster’(2). Ter uitzoidering van
den koning, die ze als een ‘meesterstuk’ beschouwde(3), stelde zij niemand tevreden,
en het wonderlijkst is niet dat zij in 1830 afgeschaft werd, doch wel dat zij zoo lang
bleef bestaan.

(1) Gedenkstukken 1815-1825, deel I, blz. 496.
(2) Gedenkstukken 1830-1840, deel IV, blz. 198. Zie nog Ibid. 1815-1825, deel III, blz. 344, het
zeer verstandig oordeel, dat hij over dezelfde uit.
(3) Gedenkstukken 1815-1825, deel I, blz. 16.
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III
De aandacht was, in het voorjaar 1815, zoo zeer gevestigd op de gebeurtenissen in
Frankrijk, dat de met de herziening der grondwet belaste commissie te midden van
de volkomenste onverschilligheid beraadslaagde(1). Een maand na den slag van
Waterloo, vernam men dat haar werkzaamheden geëindigd waren, dat de koning het
ontwerp aanvaardde, doch dat hij, alvorens het goed te keuren, het in België zou
overleggen aan het gevoelen van een vergadering, van ‘notabelen’. Zoo had hij in
Holland gehandeld in 1814, na de eerste bewerking van de Grondwet. Zoo doende
liet hij zich klaarblijkelijk leiden door het voorbeeld der volksstemmingen die, in
Frankrijk, de constituties van het Consulaat en van het Keizerrijk aangenomen hadden.
Doch hij verving het democratisch grondbeginsel van die volksstemmingen door het
censitair grondbeginsel. Een kleine groep notabelen werd geacht, al de burgers te
vertegenwoordigen; er was geen sprake meer van, op de nationale souvereiniteit te
steunen en de instemming der gegoede burgerij zou voldoende wezen. En dan nog
zouden dezer afgevaardigden niet door haar zelf, doch door de ‘intendanten’ der
departementen gekozen worden, wil zeggen door de ambtenaars van het gezag dat
haar instemming vroeg. Alle voorzorgen waren genomen, opdat hun raadpleging
niets dan een louter komediespel zou wezen. Toch was de koning eenigszins ongerust.
Hij giste wel, dat het grondwettelijk beginsel der gelijkheid van alle eerediensten het
geweten der katholieken zou ontrusten. Om alle protestaties te vermijden, dacht hij
behendig te wezen, door bij den tekst van het ‘meesterstuk’ der commissie, dien der
acht artikelen te voegen, waarvan hij tot hiertoe nog niet gerept had. Den 8n Augustus
liet hij den graaf van Thiennes schrijven, dat de afgevaardigden niet hoefden te
stemmen over de constitutioneele bepalingen

(1) Het spreekt van zelf, dat eenige vlugschriften het licht zagen. Het belangwekkendste is dat
van C. de Keverberg: Réflexions sur la loi fondamentale qui se prépare pour le royaume des
Pays-Bas (Kleef, 1815).
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omtrent den godsdienst, vermits deze het gevolg waren van zijn overeenkomst met
de Mogendheden(1).
Doch dit viel verkeerd uit. Die Belgen bemerkten, dat zij voor het voltrokken feit
geplaatst waren, en dat de instemming welke hun gevraagd werd, slechts een ijdele
formaliteit was. Ongetwijfeld zouden zij zich in het onvermijdelijke schikken. Doch
zouden zij dit doen zonder verzet aan te teekenen? Zou hun geestelijkheid, die een
Napoleon niet kon kleinkrijgen, een Willem var Oranje het hof maken?
Nauwelijks was de Grondwet gekend, of een geweldige gisting barstte los. De
Kerk gaf blijk van een vinnigheid en een onverzoenlijkheid, die des te grooter waren,
daar zij dacht dat zij bedrogen was, na zoovele geruststellende beloften èn van de
geallieerden èn van Willem zelf te hebben ontvangen. Zij was niet enkel verbolgen
om de gelijke rechten, verleend aan ‘waarheid’ en aan ‘dwaling’. Zij kon niet lijden,
dat het toezicht over de eerediensten uitgeoefend werd door een protestantschen
vorst, dat heel het onderwijs in zijn handen was en, ten slotte, dat de echtscheiding
feitelijk toegelaten was, door het toedoen der grondwettelijke bepaling, die al de
bestaande wetten van kracht liet. Den 28n Juli stuurden de bisschoppen den koning
‘eerbiedige vertoogen’ tegen de schennis van het decreet van 7 Maart 1814, erbij
voegend, dat deze de openbare rust in gevaar bracht en een ‘akelig voorteeken voor
de toekomst was’. Den 2n Augustus, zond de onstuimigste hunner, Mgr. de Broglie,
bisschop van Gent, een ‘herderlijke onderrichting’ in het licht, waarin hij verklaarde,
dat de katholieken in geweten de Grondwet niet mochten goedkeuren. Acht dagen
later volgde de bisschop van Doornijk zijn voorbeeld, en van den bisschop van Namen
zou ook een mandement uitgegaan zijn, had niet de politie er beslag op gelegd bij
den drukker.
Het spel was aan den gang. Op den buiten, hitsen de pastoors onstuimig te boeren
op. Te Brussel geeft de graaf van Robiano een manifest uit, waarin de stemming der
notabelen van te voren gewraakt wordt, aangezien zij geen last van de

(1) H.T. Colenbrander: Ontstaan der Grondwet, deel II, blz. 577.
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natie ontvingen. De muren worden bedekt met plakkaten, waarin degenen die de
grondwet zullen aannemen, met den dood bedreigd worden. Te Kortrijk wordt een
mis gelezen om het ongeluk, dat het land bedreigt, af te weren. De burgerwachten
komen in beroering. De vrouwen zelf, schrijft graaf van Thiennes, spreken slechts
over de grondwet. En te midden van de algemeere verbittering, herbeginnen de
aanhangers van Frankrijk hun kuiperijen. Hunnerzijds doen de anti-clericalen den
koning ondienst door hun aanvallen tegen de priesters. De krijgsgouverneur van Gent
sticht het grootste onheil door pamfletten tegen de katholieken rond te strooien. De
woelgeesten kunnen met veel schijn van waarheid beweren, dat de koning België
het protestantisme wil opdringen(1).
Onder den invloed van die gisting, stemden, van 14 tot 18 Augustus, de 1603 door
den Koning gekozen notabelen. Zij waren aangewezen geworden in de verhouding
van 1 tot 2000 inwoners en schier niemand had schrapping gevraagd. Daar de
regeering hen zorglijk uitgekozen had, mocht zij op een gunstige meerderheid rekenen.
De opgewondenheid der gemoederen verklaart lichtelijk het klein aantal afwezigen
(280). Van 1323 uitgebrachte stemmen, keurden 527 de grondwet goed, 796
verwierpen dezelve. Tegen alle verwachting in, werd zij met 269 stemmen
meerderheid verworpen!
Het lijdt geen twijfel, dat de stemming hoofdzakelijk door de godsdienstquaestie
beheerscht werd. De stemmers uitten zich niet vóór of tegen de grondwet, doch vóór
of tegen de Kerk. In al de gewesten waar het volk onder dezer invloed stond, betuigden
de notabelen jegens de Grondwet dezelfde vijandschap als vroeger ten opzichte van
de rechten van den mensch. Te Verviers, te Luxemburg, te Neufchâteau, te Diekirch
was geen enkele tegenstemmer. Daarentegen leverden Ieperen en Antwerpen slechts
afkeurende stemmen. Het Vlaamsch gedeelte van het land, in spijt van zijn
taalverwantschap met Holland, verklaarde zich met een zeer groote

(1) Colenbrander: loc. cit., blz. 597 en volg.
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meerderheid tegen de wet; het meerendeel harer voorstanders behoorden tot de
Waalsche gewesten(1).
Het was een bittere ontgoocheling voor allen, die de vermenging mogelijk hadden
geacht. Zij hadden vooral gerekend op Vlaanderen, dat hen in den steek liet. Eenige
dagen vóór de stemming, had Willem in een adres aan de Staten-Generaal, de hoop
uitgedrukt, dat al de inwoners van het koninkrijk, ‘door dezelfde wetten en dezelfde
instellingen gebonden, als kinderen van een zelfde gezin zouden leven’. De stemming
zou hem ontnuchteren. De toestand waarin hij zich daardoor bevond, was ietwat
belachelijk, doch vooral hinderlijk, daar Europa hem naging. Wat gedaan? Het vonnis
der notabelen slikken en de Grondwet andermaal laten omwerken? Daaraan viel niet
te denken. De Hollanders, wier Staten-Generaal de wet met algemeene stemmen
aangenomen hadden, zouden natuurlijk de vlag niet strijken voor de Belgen. De nood
dwong dus, met dezer wenschen geen rekening te houden. Te laat bemerkte men,
dat men verkeerd had gehandeld met hun gevoelen te vragen. Toch was het niet
mogelijk, na zich tot hen gewend te hebben, te verklaren dat zij niets te zeggen
hadden. Men redde zich met een uitweg. De 280 notabelen die niet gestemd hadden,
werden beschouwd als voorstanders van de wet. Van de 796 tegenstemmen, werden
126 nietig verklaard, dewijl zij, in strijd De 280 notabelen die niet gestemd hadden,
werden beschouwingen uitgebracht waren. Dank zij die ‘Hollandsche cijferkunst’(2),
werd de minderheid in meerderheid herschapen; achthonderd en zeven stemmen
werden als gunstig beschouwd.
Toen de instemming der Belgen door dien goocheltoer verkregen was, verkondigde
de koning, den 24n Augustus 1815, de aanneming der Grondwet. Doch hij kon zijn
wrevel jegens de bisschoppen niet verbergen. In zijn manifest riep

(1) Voor de indeeling der stemmen, zie Ibid., blz. 615.
(2) Overigens dient gezegd dat de Belgische anti-clericaal Dotrenge, die de verwerping der
grondwet door de notabelen voorzag, reeds op 10 Augustus het denkbeeld geopperd had, dat
de door godsdienstige bezwaren gerechtvaardigde tegenstemmen niet dienden in aanmerking
genomen. Ibid., blz. 589.
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hij strengelijk tot hun plicht de ‘handvol mannen die de maatschappij het voorbeeld
van naastenliefde en verdraagzaamheid dienden te geven’. Door de bisschoppelijke
oppositie te tarten, pas nadat zij haar macht getoond had en hij ze slechts door een
trouwelooze streek had overwonnen, en door op te treden en te spreken als een Josef
II of een Napoleon, beging hij een nieuwe onbehendigheid. En toch, hoe vreemd dit
ook schijne, kon de koning niet anders handelen. Hij had tegenover Europa
verbintenissen aangegaan. Tot elken prijs moest hij de ‘versmelting’ van de beide
deelen van zijn rijk verwezenlijken. Zijn dwaling lag hierin, dat hij zich bedroog
omtrent de gestemdheid der Belgen. Hij had rechtzinnig moeten verklaren, dat hij
evenmin vrij was als zij zelven om de constitutie tot hun wenschen aan te passen en
hun van den beginne af die Grondwet moeten opleggen, welke hij dan toch verplicht
was hun op te dringen, nadat zij dezelve verworpen hadden. De natie was zoo zeer
overtuigd, dat haar lot van te voren beslist was, dat zij geen verzet had aangeteekend.
Haar beroering kwam enkel voort van het feit, dat men, door haar te raadplegen, haar
de gelegenheid gaf, haar gevoelens uit te drukken. Eigenlijk verwachtte zij zich aan
wat gebeurde. Zij onderwierp zich aan de koninklijke beslissing, omdat zij wist dat
deze met den wil der Mogendheden overeenkwam.

IV
Toen Willem-Frederik, den 24n Augustus 1772 te 's-Gravenhage geboren, de titel
van koning der Nederlanden nam, was hij drie en veertig jaren oud. Hij was de oudste
zoon van Stadhouder Willem V en van prinses Frederika van Pruisen. Hij zelf was,
den 1n October 1791 getrouwd met een andere Pruisin, dochter van zijn oom, koning
Frederik-Willem II, en die ook Frederika heette.
Gelijk schier al de toenmalige prinsen, was hij langen tijd heen en weer geslingerd
geweest in den maalstroom der Fransche Revolutie. Na den kortstondigen veldtocht
van Dumouriez in de Vereenigde Gewesten, had hij deelgenomen aan de
krijgsverrichtingen van de geallieerden tegen Frank-
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rijk. In zijn veldtochten had hij slechts tegenspoed gekend. In 1793 door Houchard
te Meenen verslagen, had hij vervolgens ijlings het beleg vóór Maubeuge moeten
opbreken en zoo hij, in 1794, deel nam aan de verovering van Landrecies, werd hij,
eenige maanden later, meegesleept in de ramp van Fleurus. Pichegru's inval in Holland
en de uitroeping der Bataafsche Republiek hadden hem weldra tot een ballingschap
gedwongen, die negentien jaar zou duren. Daar hij geen staat mocht maken op Pruisen,
dat pas den vrede met Frankrijk geteekend had, stelde hij zich eerst in den dienst van
Engeland. In 1799 nam hij deel aan den rampzaligen tocht van Helder. De spijt,
welke hij daarover ondervond, droeg gewis het hare bij om hem er toe te brengen
zich te wenden naar de rijzende zon, naar Bonaparte. Zijn realistische geest was veel
gevoeliger voor het recht van den sterkste dan voor het punt van eer. Daar de
landgoederen van het huis van Oranje in Nassau door Frankrijk veroverd waren,
verkreeg hij ten slotte, als vergelding, het bisdom Fulda, de abdijen Korvij en
Weingarten met eenige naburige gemeenten (1802). Doch hij had dadelijk ingezien,
dat de keizer hem de Bataafsche Republiek niet zou opofferen en toen, in 1806,
Pruisen naast Oostenrijk, Rusland en Engeland in het bondgenootschap trad, besloot
hij opnieuw de kans bij de geallieerden te wagen. Hij weigerde tot het Rijnverbond
toe te treden, liet zijn Duitsche vorstendommen verbeurdverklaren en nam dienst in
het Pruisisch leger. De opzienbarende zegepraal van Jena wierp hem terug aan de
voeten van den overwinnaar, voor wien hij zich vruchteloos vernederde. Toen
Oostenrijk in 1809 deel nam aan den oorlog, maakte hij nogmaals rechtsomkeert. In
den slag van Wagram gewond en eens te meer door de gebeurtenissen teleurgesteld,
trok hij zich te Berlijn terug, tamelijk ontstemd om zijn onheilen en om het weinig
vertrouwen, dat de geallieerden te recht in hem stelden.
De afloop van den veldtocht in Rusland gaf hem nieuwe hoop en nieuwen moed.
Onder bescherming van czaar Alexander, keerde hij naar Engeland terug en begon
hij met het kabinet van Londen de onderhandelingen, waaruit het koninkrijk der
Nederlanden zou te voorschijn komen. De
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dood zijns vader (9 April 1806), waardoor hij het hoofd zijns huizes werd, had hem
een politieke gesteldheid gegeven, waaruit hij behendig partij wist te trekken. Hollands
opstand, na Leipzig, maakte hem onmisbaar en bracht hem alzoo weer in de gunst
van Engeland.
Hij werd de Mogendheden opgedrongen door de toetreding zijner landgenooten.
Den 30n November 1813 ontscheepte hij te Scheveningen, onthaald op dien kreet
van ‘Oranje boven’, die zijn voorouders de Stadhouders zoo dikwijls begroet had.
Doch het was niet meer als stadhouder, dat hij zijn vaderland terug zag. Na de
mislukte poging der Bataafsche Republiek, stond de gegoede burgerij hem de macht
af. Het is als ‘souverein vorst’, dat hij 's lands onafhankelijkheid zou herstellen. Zijn
landgenooten twijfelden er overigens geenszins aan, of hij kwam als lasthebber der
Mogendheden, en wel met een taak, die veeleer Europa dan Holland aanbelangde.
Minder dan een jaar na zijn ontscheping, nam hij, zonder dat Belgen of Hollanders
geraadpleegd werden, den titel van Willem I, koning der Nederlandën.
De hem opgedragen zending was vol zwarigheden en gevaren. Het welslagen
derzelve zou grootendeels van hem zelf afhangen, vermits het hoofdbestanddeel der
regeering, zooals de Grondwet die regelde, de monarch zelf was.
Gedurende de vijftien jaren zijner regeering, getuigde zijn houding steeds, dat hij
ernstig zijn plichten besefte, dat hij besloten was die eerlijk te volbrengen, dat hij
het belang van den Staat met dat zijner onderdanen vereenzelvigde, dat hij ten volle
rechtzinnig was toen hij hun beloofde, hen als een enkel huisgezin te zullen
beschouwen, zonder onderscheid van godsdienst of van nationaliteit, kortom, dat hij
even welwillend en rechtvaardig zoowel voor katholieke Belgen als voor
protestantsche Hollanders zou wezen. Niets dwingt meer eerbied af dan zijn inzichten,
en zoo hij zekerlijk een groot aandeel van verantwoordelijkheid opliep in de ramp
waarbij hij België verloor, toch moet men hem het recht laten wedervaren, dat die
verantwoordelijkheid onvrijwillig of liever onbewust was. Had hij, overigens, zelfs
met meer genie, meer lenigheid of meer wilskracht, de hem opgedragen taak kunnen
volbrengen? Deze ging voorzeker de mensche-
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lijke krachten te boven. Alles wat men kan zeggen, is dat zijn karakter en de
opvoeding welke hij ontvangen had, voorzeker tot de mislukking van zijn
onderneming bijdroegen.
Hij was een eerlijk man en, in vele opichten, een verstandig man, doch hij was
geen uitstekend mensch. De invloeden, die op hem gewerkt hadden, waren vooral
Pruisische invloeden. Hij had zich door dezelve laten beheerschen, en het begrip dat
hij zich van de koninklijke niacht maakte, was tevens absolutistisch en patriarchaal.
Zijn ideaal was gewis dat van de Landesvater, die het geluk zijner onderdanen
verzekert langs den bestuurlijken wegt. Volgens de formule vian den grooten Frederik,
beschouwde hij zich zekerlijk als de eerste dienaar van den Staat. Onder een eenvoudig
en goedaardig uiterlijk, behoort hij voorwaar tot het geslacht van de verlichte despoten
der XVIIIe eeuw. In veel opzichten gelijkt hij, vooral in de oogen der Belgen, treffend
op Josef II. Evenals deze, is hij een discipel van Pruisen. Vandaar, heel zijn naar het
nuttige gerichte bedrijvigheid, zijn eenvoud, zijn zuinigheid, zijn ijver voor den
arbeid, zijn toewijding tot de openbare zaak. Zoo hij zich soms aanstelt als een vorst
van goddelijk recht, is dit slechts om zijn gezag des te beter te wettigen, en niet om,
als Lodewijk XVIII, zijn persoon te omringen met een luister en een majesteit die
hem gansch ijdel schijnen en geenszins met zijn persoonlijke neiging overeenkomen.
Want hij is practisch en prozaïsch van aard. Niemand dan hij is minder verwaand,
is onverschilliger voor schijn en lof. Hij komt uit voor het stevige, het werkelijke.
Zijn neiging doet hem welvaart met geluk verwarren, en rijkdom als de hoogste
belooning voor plichtsbetrachting beschouwen. En hij bezorgt zich behendig dien
rijkdom, dien hij liefheeft. Hij is een economist, of liever een man van zaken. Hij
onderzoekt met welgevallen nijverheidsverslagen, bankrekeningen, staten van
ontvangsten en uitgaven. En, een ander met zijn maat metend, meent hij dat hij alles
verricht heeft, als hij, voor den Staat en voor dezes inwoners, de bronnen van rijkdom
vermeerderd heeft(1). Het gezichtspunt van dien vorst is dat van een

(1) Men haalt van hem aan, dat hij eens zei: ‘Zoo ik niet de koning was, zon ik van Hoboken
willen zijn,’, wil zeggen, de grootste man van zaken van Holland. Mansvelt: Geschiedenis
van de Nederlandsche Handelsmaatschappij, deel I, blz. 44 (Haarlem, 1924). In 1826 zegt
Kaisersfeld, ‘dat hij het hoofddoel der maatschappij in haar stoffelijke belangen meent te
zien en haar beschaving in de cultuur van de verstandsvermogens, ten einde ze tot die zelfde,
belangen toe te passen’. Gedenkstukken 1825-1830, deel I, blz. 274.
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bankier of een rijken burger. Hij kent niets dan het nuttige, doch een nuttige dat in
cijfers omgezet wordt. Zoo hij belangstelling voor het onderwijs toont, is zulks omdat
hetzelve onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van handel en nijverheid en derhalve
voor de hoogste zending van den Staat.
De Staat zal dus, zoowel in zijn eigen belang als in het belang der onderdanen,
zelf de geesten vormen. En 's konings plicht is, toe te zien, dat de Staat zijn taak
behoorlijk vervult. Hieromtrent is Willems toewijding zoo opmerkenswaardig als
zijn kortzichtigheid. Elken dag aan den arbeid, put hij zich uit; hij verdoolt er in en
raakt ten slotte in de war. Zijn blik is niet ruim genoeg om alles van hoog en in zijn
geheel te omvatten. Hij heeft slechts vertrouwen in zich zelf en wil alles doen, zonder
te begrijpen, dat hij, die zich door de regeering laat opslorpen, gevaar loopt door
dezelve meegesleept te worden, zonder daarvan de leiding te behouden. Hij behandelt
zijn ministers als eenvoudige klerken. Hij ziet zelf hun verslagen na, en wie hem het
hof wil maken, laat daarin eenige kleine missingen om hem het genoegen te gunner,
die te mogen verbeteren(1). Rondom zich, wil hij slechts dienaars of middelmatige
lieden zien. Zijn raden zijn slechts daar om hem gelijk te geven. Elke verstandelijke
meerderheid is hem ongelegen, elke verdeeling van zijn gezag ondraaglijk. Hij leeft
in onmin met zijn oudsten zoon, den prins van Oranje, wiens rechtzinnige taal en
onafhankelijkheidszin hij niet kan lijden, terwijl hij al zijn genegenheid gunt aan
prins Frederik, met zijn gehoorzaam, schuchter, eerbiedvol en onbeduidend karakter.
Hoe hatelijker van Maanen wordt bij het volk, des te meer beijvert hij zich hem te
dekken, omdat met hem geen tegenspraak te duchten is. Van een ander zijner
ministers, Mey van Streefkerk, wordt gezegd, dat hij als een klok is, die maar luidt

(1) H.T. Colenbrander: Gedenkschriften van A.R. Falck, blz. XIX ('s-Gravenhage, 1913).
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als de koning aan het touw trekt. In zulk een midden, voelt, ziet hij slechts zich zelf.
Hoog ingenomen met zijn eigen wijsheid, laat hij zich medesleepen door zijn
vooroordeelen, die niemand bestrijdt. Daar zijn inzichten voortreffelijk zijn, meent
hij dat zijn regeering het ook is. Hij gaat onwrikbaar de crisis te gemoet, voor welke
niemand hem kan of durft waarschuwen en, als hij eensklaps de oogen zal openen,
zal hij op den rand des afgronds staan.
Overigens ontbreekt het hem evenzeer aan scherpzinnigheid als aan bevattelijkheid.
Hij denkt populair te wezen, omdat hij de menschen vriendelijk aanvaardt, zonder
fierheid, zonder vertoon en omdat hij de stem der ambtenaars, die hem de mouw
strijken als hij het koninkrijk doorreist, voor de stem des volks aanziet. In Holland
kwam deze zekerlijk met het openbaar gevoelen overeen. Daar stelde een ieder
vertrouwen in hem. Hij was de nationale vorst, de hersteller van onafhankelijkheid,
vrede en handel. Meer vroeg men hem niet. Hij begreep zijn landgenooten, tevens
zijn geloofsgenooten. Zijn ongelijk was, dat hij niet getracht heeft, de Belgen te
begrijpen, die noch het een noch het ander waren. Met wat meer schranderheid, wat
meer beleid, had hij alles vermeden wat kwetsend was voor dit volk dat, door zijn
godsdienst, zijn geschiedenis, zijn belangen, zijn aard zoozeer met hem verschilde.
Hij dacht, dat het voldoende was, rechtzinnig zijn welzijn te behartigen, om het voor
zich te winnen. Al te eerlijk om komedie te spelen en anders te schijnen dan hij was,
was hij verontwaardigd, omdat de prins van Oranje liever te Brussel verbleef dan te
's-Gravenhage, met den adel en de hooge burgerij verkeerde, de stad door zijn
vroolijkheid en zijn avonturen verlustigde en die soort van ietwat gemeene populariteit
zocht, die Karel van Lotharingen gekend had. Voor hem zelf, integendeel, scheen
het voldoende de achting af te dwingen, die een prins veel minder nuttig is dan
genegenheid. Zijn hof was ernstig, vervelend, treurig, zonder bevalligheid, als
geharnast in een uit Duitschland meegebrachte stijve hoofschheid, die afstak te
midden eener maatschappij, die gewend was aan de Parijsche manieren. Hij liet al
te zeer zijn misprijzen voor die Fransche bevalligheid blijken, welke hij minachtte
omdat hij dezer be-
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koorlijkheid en maatschappelijke belangrijkheid niet vatte. Zijn ernst ergerde en
ontrustte de menschen. De katholieken zagen daarin als een Calvinistische
gemaaktheid, en hoe groot zijn verdraagzaamheid ook was, nooit vermocht hij hen
daarvan te overtuigen. Het geschil, dat hem dadelijk met de Kerk in strijd bracht,
deed hem reeds bij den aanvang zijner regeering in onmin koonen met de
geestelijkheid, die hij tot iederen prijs op zijn hand had moeten krijgen. Dat was de
schuld van alles. Hoe zou men van een protestantschen vorst verdragen wat men van
Josef II niet had zerdragen? Doch het hoeft erkend, dat dit geschil onvermijdelijk
was. Het was het natuurlijk gevolg van de ‘versmelting’ van twee volkeren met
verschillende geloofsbelijdenis. Noodlottig moest de koning der Nederlanden regeeren
tegen de Kerk van België.
Dezelfde reden verklaart ook waarom hij, in den Staat, de Hollanders ten nadeele
van de Belgen begunstigde. Alleen bij hen was hij zeker die verkleefdheid jegens
zijn persoon en die overeenstemming van grondbeginselen te vinden, die het welzijn
van het koninkrijk vereischte. Daar zij overigens meer geleerdheid en ervaring bezaten
dan hun landgenooten van het Zuiden, pasten zij beter in een stelsel, waarin het
bestuurswezen almachtig was.
Ongetwijfeld waren veel krenkingen vermeden geweest, zoo het Parlement meer
vrijheid genoten had, zoo de Belgische burgerij een grooter aandeel aan de regeering
had gehad. Doch Willem had, tijdens zijn verblijf in Engeland een onverwinbaren
afkeer voor het parlementair stelsel opgevat. Zoo hij ‘uit vertoonmaking’ en soms
door politieke noodzakelijkheid, een liberalisme voorwendde, dat eenigen tijd lang
zijn tijdgenooten om de tuin leidde, was hij werkelijk, gelijk Hatzfeld terecht opmerkt,
monarchist uit grondbeginsel, ja van nature(1). Zijn persoonlijke regeering was het
gevolg èn van zijn Pruisische strekkingen èn van zijn innerlijken aard. Zijn karakter
en zijn denkbeelden waren

(1) Gedenkstukken 1815-1825, deel I blz. 377. In 1825, stelt von Galen vast, dat de koning ‘in
theorie toetreedt tot de moderne stelregelen der politieke wetenschap, doch dat hij zich wel
wacht dezelve in practijk te stellen’. Ibid. 1825-1830, deel I, blz. 213.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

276
insgelijks in strijd met het karakter en de denkbeelden van de drie millioen Belgen,
welke Europa hem toevertrouwd had. Zijn ijver, zijn geweten, ja zijn goede trouw
en zijn hoedanigheden bespoedigen een omwenteling, die hem alleen verraste. Het
scheen hem, dat zijn regeering goed was, omdat hij goed wilde regeeren. Bewees,
overigens, de stoffelijke welvaart des koninkrijks niet, dat zijn politiek voortreffelijk
was? Hij bleef, trots alle protestatiën bij dezelve volharden, overtuigd als hij was
van zijn goed recht; hij twijfelde er geenszins aan, of het was voldoende de
dagbladschrijvers door zijn rechtbanken te laten veroordeelen om de misnoegdheid
van het publiek te smachten. Hij had hetzelfde vertrouwen in de macht van het
bestuurswezen als Napoleon; doch hij schijnt niet begrepen te hebben, dat hij geen
Napoleon was. Met zich zelf ingenomen, koppig, zich meer en meer door zijn
eigenliefde latende beheerschen, begon hij ten slotte de Belgen te verachten, omdat
zij zich op zijn wijsheid niet verlieten(1). Eerst als het te laat was, zag hij wat
helderziende geesten van den beginne af aan voorspeld hadden.

(1) Alle getuigen zijn eensgezind omtrent zijn koppigheid en zijn zelfvertrouwen. Volgens
Bowler is hij ‘one of those clever men who constantly do foolish things and one of those
obstinate men who support one bad measure bij another worse’. The life of Henry John
Temple viscount Palmerston, deel II, 2e uitg., blz. 2. (Londen, 1870).
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Hoofdstuk III
De invoering van het stelsel
In de Grondwet waren de beginselen van de ‘versmelting’ besloren; nu diende deze
ingericht. In Holland bood de taak geenerlei zwarigheid. Al de voornaamste
instellingen van het regime waren er reeds werkzaam; zij hoefden eenvoudig tot de
nieuwe Wet aangepast. In België, waar men sedert 1814 vóór voorloopige en
onvoorbereide maatregelen stond, ging het er gansch anders aan toe. Het oogenblik
was daar, om die ‘grondgebiedsvergrooting’ haar definitieven vorm te geven, door
ze met het koninkrijk te vereenigen, wil zeggen door het grondwettelijk en bestuurlijk
stelsel van de Noorderprovinciën tot de Zuiderprovinciën uit te breiden.
Ongetwijfeld achtte de vorst, dat de ietwat haastige wijs, waarop hij zich vier
maanden te voren den koninklijken titel toegekend had, niet zeer indrukmakend was.
Overeenkomstig de grondwet, wilde hij zich toonem aan zijn nieuwe onderdanen
met den luister eener a ‘inhuldiging’ en aldus, in schijn althans, de traditie der oude
vorsten voortzetten. De plechtigheid had plaats te Brussel, den 21n September 1815,
in open lucht, vóór Sint-Jacobskerk op Coudenberg, ter plaats zelf waar, in 1794,
Frans II het behoud der Blijde Inkomst bezworen en den eed der Staten van Brabant
ontvangen had(1).
Na de laatste gebeurtenissen viel op de geestdrift des volks niet veel te rekenen.
Dit ware een reden geweest om de gemoederen door een schitterende plechtigheid
te treffen. Ongelukkiglijk werd, zuinigheidshalve, naar de uitgave gezien. De estrade
was niet gereed en de werklieden waren

(1) Vander Linden: L'Inauguration de Guillaume Ier, roi des Pays-Bas. Bulletin de I'Acad. Roy.
de Belgique. Classe des lettres, 1921, blz. 378 en volg.
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daaraan nog bezig als de stoet dezelve besteeg. Glimlachend werd opgemerkt, dat
de koning, onder den fluweelen mantel der hertogen van Brabant, waarmede hij zich
getoodd had, een witte broek en rijlaarzen droeg(1). Doch vooral werd er op gelet, dat
onder zijn ministers slechts één Belg, de graaf van Ursel, was. De redevoering, welke
hij in 't Hollandsch vóór de Staten-Generaal uitsprak, klonk onaangenaam in de ooren
der edelen en der verfranschte burgers, tot wie hij zich richtte. Wat het volk betrof,
dat op een milde uitdeeling van zilveren medailles gerekend had, het was zeer
verontwaardigd, toen het slechts koperen penningen te grabbel zag gooien. Het
janhagel wreekte zich hierover door Willem de ‘koperen koning’ te heeten(2). De
vreemde ministers moesten van dit regeeringsbegin een tamelijk slechten indruk
meedragen. De Engelsche ambassadeur, lord Clancarty, die het wreveligst was omdat
de toekomst van het koninkrijk hem het meest aanbelangde, schreef eenvoudig naar
Londen, dat alles zeer goed verloopen was.
De indruk van bevangenheid, door de inhuldiging gelaten, verergerde nog
gedurende het eerste jaar, dat het hof en de regeering te Brussel doorbrachten (October
1816 - September 1817). De adel vond de avondpartijen in het paleis doodelijk
vervelend. De koning maakte zich bij denzelve onbemind door zijn ernst en zijn
willekeurige manieren. Hij sprak. Fransch met tegenzin en sprak het slecht. De
koningin was smakeloos gekleed en haar lieftalligheid was zienlijk niet gemeend(3).
Men voelde zich verloren te midden van de Hollanders, die de vorsten omringden.
Hun Calvinisme, hun plechtstatige beleefdheid, hun koelheid, alles wat in hun smaak
en gewoonten van de Belgische zeden verschilde, kwam zonderling, ouderwetsch
of belachelijk voor. Evenzoo in de bureelen der ministeries en der besturen, waar zij
zoo overvloedig waren als aan het hof. In de Staten-Generaal bezagen afgevaardigden
van het Noorden en van het Zuiden elkander als vreemdelingen. Gemeenschap van
godsdienst

(1) Op zijn portret in de zittingzaal der Belgische Academie is hij in die kleedij afgebeeld.
(2) Vander Linden: op. cit., blz. 394.
(3) Gedenkstukken 1813-1815, blz. xxvi.
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vermocht met, Belgische katholieken en Hollandsche katholieken, tot elkander te
brengen. Daarbij was overigens geenerlei kwade wil. Men trachtte overeen te
stemmen, zonder daarin te slagen. Uit inschikkelijkheid voor hun collega's van het
Zuiden, bedienden de afgevaardigden van het Noorden zich dikwijls van de Fransche
taal. Doch het kon niet vlotten, men had zich willen vereenigen en bleef gescheiden.
Alles duidde het verschil tusschen de beide volkeren aan: de bespraaktheid en de
ongedwongenheid der Belgen staken af tegen de plechtstatigheid, de stijfheid en den
ernst hunner nieuwe landgenooten. In zich zelf beschouwden deze zich als de
kloeksten, gene zich als de modernsten(1).
Men voege daarbij de gisting, welke de geestelijkheid tegen de Grondwet bleef
onderhouden. De openbare afkeuring van de bisschoppen door den koning had hen
geenszins bedwongen, doch integendeel, bij hen een wederstand vergroot, dien zij
als een gewetensplicht beschouwden. Door Mgr. de Broglie beheerscht en opgehitst,
waren zij besloten niet te zwichten. In de maand September gaven zij een ‘doctrinaal
vonnis’ uit, dat de geloovigen eenvoudig tegen den Staat opruide. Daarin verklaarden
zij, dat het ‘een groote misdaad was, mede te helpen tot het behoud en de naleving
van de Grondwet’; zij verboden de door dezelve van de ambtenaars vereischten eed
af te leggen; zij bevestigden, ten slotte, dat dezelve, door de leiding van het onderwijs
aan een niet-katholieken vorst op te dragen, de duurbaarste belangen der Kerk
‘schandelijk’ verried(2). Dus, juist toen de

(1) De tijdgenooten zijn eensgezind omtrent die onvereenigbaarheid. De Russische minister
Phull spreekt zelfs over nationalen haat. Gedenkslukken 1815-1825, deel I, blz. 591 en volg.
Zijn landgenoot Czenicheff zegt, dat Belgen en Hollanders zijn als vuur en water. Ibid, blz.
633. Zie nog Ibid., blz 453, de meening van den Oostenrijker Binder. Volgens een Hollander
zijn de Belgen ‘verbitterd tegen alles wat uit Holland komt... Elk herbergier, elk daglooner
is een politiek en acht zich meer in staat om regent te zijn dan, in Holland de verstandigste
mannen’, Ibid deel II, blz. 62. Volgens een ander, is de vereeniging met België ‘een temporair
onheil, waarmede ik zoo vuriglijk bidde God ons zoodra moge ophouden te kastijden. C'est
le plus méchant cadeau, om hunne eigene uitheemsche taal te gebruiken’. Ibid. deel III, blz.
390.
(2) Ch. Terlinden: Guillaume Ier et l'Eglise catholique, deel I, blz. 103 en volg. (Brussel, 1906).
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koning zwoer de constitutie te zullen naleven, hoorde het volk zijn herders dezelve
als goddeloos veroordeelen en het aanzetten, daaraan niet te gehoorzamen. Noch
onder Josef II, noch onder de Republiek, noch onder het Keizerrijk had de geestelijke
macht zoo uitdrukkelijk en zoo stoutmoedig den voorrang boven de wereldlijke
macht gevorderd.
Het gevaar was des te grooter, daar die ophitsingen zich tot door de ellende
verbitterde volksmassa's richtten. De zegepraal der geallieerden op Napoleon had
een pijnlijke crisis in de Belgische nijverheid verwekt. Het was niet voldoende, dat
een douanenlinie en zeetr hooge rechten ze bij de Fransch markt uitsloot, zij leed
bovendien nog door de mededinging van Engeland, wiens manufacturen sedert de
opheffing van de continentale blokkade de Nederlanden met haar voortbrengselen
overlaadden. Men had de voortbrenging moeten beperken, werklieden wegzenden,
de loonen verminderen. Van 1815 tot 1816 daalt het aantal stukken lijnwaad, te Gent
op de markt verkocht, van 78.265 tot 56.923. Werkstakingen en opstanden breken
in alle nijverheidscentrums uit. Te Gent worden Engelsche stoffen door het volk op
de openbare pleinen verbrand. Inmiddels doet de uitvoer van graan naar Holland het
brood opslaan. In 1817 is de hongersnood verschrikkelijk. In Vlaanderen worden
reeds in de Meimaand het graan en het voeder gepikt en de aardappelen gerooid,
zonder dat zij rijp zijn. De zak aardappelen, die het jaar te voren zes frank kostte,
geldt er nu twintig. Menschen sterven, van honger; in tal van steden worden de
markten geplundend. Bedelarij neemt in gelijken tred toe met werkloosheid. In Gent
alleen, zijn 15,000 werklieden der katoenfabrieken zonder arbeid. De laatste
vorderingen van de nijverheid verergeren nog den toestand: hoe meer menschen zij
voedde, des te meer er in nood verkeeren door haar stopzetten. En natuurlijk stelt
het volk de regeering verantwoordelijk voor al zijn smarten. Het zegt, dat de
Hollandsche ministers des konings zich met de kooplieden van Amsterdam en
Rotterdam verstaan om het graan op te koopen en de Belgen te verhongeren. Tot
overmaat van ramp verkeert het geldwezen in een onrustwekkenden toestand.
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De begroeting van 1815 sluit met een tekort van 40 millioen gulden.
Het is onbetwistbaar een slecht begin voor de regeering. Doch dit ontrustte Willem
niet: hij had gelijk. Door de Mogendheden ondersteund, wist hij dat hij niets te
vreezen had van de misnoegdheid der Belgen. Wie tegen hem opstond, stond op
tegen Europa, wiens lasthebber en ‘schildwacht’ hij was. Bovendien was Europa
verantwoordelijk voor de grieven, welke hem zoo onrechvaardig aangerekend werden.
Klaarblijkelijk was de nijverheidscrisis slechts het gevolg van de internationale crisis,
die pas voorbij was. Wat de geestelijkheid betreft, de verbittering derzelve tegen de
Grondwet was daaraan te wijten, dat deze met de acht artikelen overeenkwam. Haar
protestatiën betroffen niet Willem, doch een door het Congres van Weenen plechtig
bekrachtigde beslissing. Werkelijk stond zij tegen het onherroepelijke op, en daardoor
zouden haar opruiingen, hoe luidruchtig en hinderlijk die ook waren, ten slotte niets
om het lijf hebben. Oostenrijk en de andere katholieke mogendheden keurden dezelve
uitdrukkelijk af. De paus zelf dorst ze niet aanmoedigen en stelde zich, uit ontzag
voor Metternich, minder ultramontaansch aan dan Mgr. de Broglie en zijn collega's(1).
De waarborgen van veiligheid, welke de koning in het buitenland vond, werden
nog vergroot door die, welke hij in den grondslag zelf van zijn gezag kon putten.
Wat hoefde hij van België te vreezen? Vooreerst was elk wettelijk verzet er
onmogelijk. In de Staten-Generaal, waar de beide deelen van het koninkrijk, in spijt
van het verschil der bevolkingen, elk hetzelfde aantal van 55 afgevaardigden telde,
hoefde de regeering, die van de toetreding der Hollanders verzekerd was, slechts een
enkele stem aan het Belgisch blok te ontnemen om over een gunstige meerderheid
te beschikken. En niets was haar gemakkelijker dan op de nationale
vertegenwoordiging te drukken, want zij kneedde die naar eigen believen.
Overeenkomstig de Grondwet benoemde de koning rechtstreeks de leden van de
Eerste Kamer. Uit kortzichtig-

(1) Terlinden: op. cit., blz. 147.
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heid of overdreven zelfvertrouwen, had hij zorg, daarin slechts op te nemen bedeesde
of afgeleefde grijsaards, zonder de minste wilskracht, die steeds eerbiedvol bereid
waren, hem gedienstig te zijn(1). In zijn verachting voor het parlementarisme, zag hij
niet in, dat hij wellicht eens het slachtoffer zou kunnen wezen van de nietigheid en
de onmacht, waartoe hij hen gebracht had en dat hij, terwijl hij hen onder zijn gezag
verplette, hen in de onmogelijkheid stelde, hetzelve te verdedigen. Door zijn schuld,
kenden zij geen andere wijs van dienen dan gehoorzamen.
In onderscheid met de Eerste Kamer, welke door haar slaafschheid weldra alle
ontzag verloren had, was de Tweede Kamer bij verkiezing aangesteld, doch steeds
onder de drukking der regeering. Haar leden werden niet bij rechtstreeksche stemming,
doch door de Provinciale Staten benoemd. Deze waren zelf door drie afdeelingen
van kiezers aangesteld: de ridderschap, de steden, het platteland.
De ridderstand stond ter beschikking des konings, welke de leden deszelven
aanwees. In den stand der steden, werden de afgevaardigden aangewezen door de
stedelijke ‘regenties’ (gemeenteraden), die door een klein aantal censitairen verkozen
waren(2). De plattelandsstand, ten slotte, bestond uit kiezers in den tweeden trap
aangewezen door de hoogstaangeslagen grondeigenaars(3). Geenerlei eenheid,
overigens, in dit reeds zoo ingewikkeld kiezerskorps. De Grondwet gaf den koning
het recht de verordeningen uit te vaardigen, welke dezes samenstelling in elke stad
en in elke provincie regelden. De cijns verschilde volgens de streken, doch hij

(1) Gedenkstukken 1815-1825, deel I, blz. 667. Meyendorff zegt, dat zij slechts samengesteld
is ‘uit gepensionneerde invaliden die noch persoonlijk noch gezamenlijk geacht worden’.
(2) Te Verviers, bij voorbeeld, zijn er 514 stemmers, en 293 verkiesbaren, waaronder de kiezers
genomen zijn, welke het kiescollege van 24 leden aanstellen, dat op zijn beurt de leden der
‘regentie’ aanwijst. Te Gent (1817) moeten de ‘stemgerechtigden’ 50 gulden rechtstreeksche
belastingen betalen, zonder inbegrip van het patentrecht. Zij stellen 60 kiezers aan, die de
leden der ‘Regentie’ kiezen onder de belastingschuldigen, die ten minste 100 gulden
rechtstreeksche belastingen zonder het patentrecht betalen.
(3) In Henegouwe was de cijns dier kiezers, volgens de gemeenten, van 20 tot 60 gulden
rechtstreeksche belastingen.
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was altijd zeer hoog, en zoo gebeurde, dat hij gewijzigd werd, was het om hem nog
te verhoogen. Bovendien werd ten huize gestemd; de overheid gelastte zich met het
omhalen en opnemen der stembriefjes. Zulkdanige inrichting liet den invloed van
het gezag overal binnendringen. Inderdaad, door rechtstreeksche of verholen drukking,
kon het naar believen de meerderheid van de Provinciale Staten en daardoor zelf die
van de Staten-Generaal regelen. De gouverneurs die, in elke provincie, de Staten
voorzaten, bevalen hun openlijk de officieele candidaten aan en zelden gebeurde het,
dat hun wensch niet ingewilligd werd. Zeer dikwijls werden ambtenaars verkozen.
Zij waren zeer talrijk in de Tweede Kamer en hun gedienstigheid was des te grooter,
daar de koning degenen kon afstellen, die niet naar zijn zin hadden gestemd(1). Dit
was tevens een middel om zich voor immer van hun oppositie te ontmaken, daar
afgezette ambtenaars niet verkiesbaar waren. Men ziet welke waarborgen een aldus
samengestelde Tweede Kamer de natie tegenover den vorst kon bieden. De ontwaking
der openbare meening en de oprichting van politieke partijen dienden afgewacht,
om langzamerhand een oppositie te zien verrijzen, voor welke de regeering des te
meer verlegen was, daar zij die voor onmogelijk gehouden had.
Doch in 1815 was daarvan nog geen schijn. De koning, die volkomen verzekerd
was omtrent de uitoefening van zijn gezag, stelde zich graag aan als een
grondwettelijke en vrijzinnige. vorst. Hij had gedurig de Grondwet in den mond en
het valt niet te ontkennen, dat hij die stiptelijk eerbiedigde ‘zooals hij ze begreep’,
namelijk in den engsten zin. Volgens hem, schonk zij de kroon al de machten, welke
zijn hem niet uitdrukkelijk ontzegde. Al de vraagstukken welke zij niet
onvoorwaardelijk of bepaaldelijk opgelost had, al de vraagstukken wier oplossing
tot later uitgesteld was, waren aan 's konings beslissing overgelaten. De drukpers,
wier vrij-

(1) Daar in Februari 1818 de begrooting slechts met de twee derden van de stemmen doorgegaan
was, beveelt hij, de drie en dertig leden der Staten, die tegengestemd hebben, van, de lijst
der ten Hove genoodigde personen te schrappen. Gedenksiukken 1815-1825, deel I, blz. 246.
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heid zij in grondbeginsel erkende (§ 227), werd beheerscht door een op 20 April
1815 genomen besluit, dat haar aan het strengste regime onderwierp(1). De
afzetbaarheid der rechters werd slechts in 1830 verkondigd. Breed opgevat, had de
Grondwet tot een soort van parlementair stelsel kunnen leiden. Volgens Willems
opvatting, leende zij zich wonderwel tot het absolutisme. De eerbied, welke de koning
haar steeds betuigde, was gansch gemeend. Hij schond ze niet, doch vergenoegde
zich, de rechten welke zij hem erkende tot het uiterste uit te breiden. In 1819 merkte
van der Duyn zeer juist op, dat hij, zonder de vormen te buiten te gaan, ‘de wezenlijke,
zoo niet absolute macht uitoefent’(2).
Men heeft hem beschuldigd, dat hij België wilde verhollandschen. Nergens blijkt,
dat die beschuldiging gegronder is dan die, dat hij het wdide ‘verprotestantschen’.
In zijn houding wijst niets aan, dat hij hetzelve geweld wilde aandoen. Zijn doel was
onbetwistbaar, de beide volkeren, welke Europa hem toevertrouwd had, in een zelfde
geheel te vereenigen, dezelve te ‘vermengen’ niet alleen wat grondgebied, doch ook
wat gemeenschap van dezelfde instellingen en hetzelfde bestuurswezen betreft. Hij
was niet de koning van Holland en wilde het niet zijn, doch wel de koning der
Nederlanden, en zijn voornemen was van dezelve zoo niet een enkele natie, dan toch
een enkelen Staat te maken. Men ontdekt bij hem geenerlei voornemen de Belgen
te behandelen als bijvoorbeeld de Pruisen de Polen behandelden. Hij wilde geenszins
een deel zijner onderdanen aan het ander onderwerpen, doch dezelve tot elkander
aanpassen door de actie zijner regeering. Zijn werk, evenals dat van de verlichte
vorsten de XVIIIe eeuw, was louter monarchaal. Hij beoogde minder de eenheid van
de beschaving dan de politieke eenheid. Zelfs zijn poging om de Belgische provinciiën
de Nederlandsche taal op te leggen, verklaart zich vooral door het belang van den
Staat.

(1) Den 6n Maart 1818 werd het bij dit besluit ingesteld bijzonder hof voor drukpersmisdrijven
afgeschaft. Doch de straffen bleven uittermate streng en het gemak van vervolgen was zoo
groot, dat de dagbladschrijvers zich feitelijk geenerlei kritiek mochten veroorloven zonder
zich aan een beschuldiging bloot te stellen.
(2) Gedenkstukken 1815-1825, deel III, blz. 347.
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Doch, om het beoogde doel te bereiken, was hij wel verplicht zich bij voorkeur tot
Hollanders te wenden. Hij was zeker, onder hen een volstrekte toewijding aan zijn
persoon en aan zijn plannen aan te treffen. Zoo hij hen begunstigde, was het veeleer
om den wille hunner monarchale gevoelens dan om den, wille hunner nationaliteit.
Men begrijpt lichtelijk, dat hij moeilijk het bestuurswezen kon overleveren aan die
Belgen, die de Grondwet verworpen hadden en waarvan het meerendeel tegen hem
het verzet der bisschoppen ondersteunden. Hij benuttigde al de Belgen welke bruikbaar
waren. Het is zijn schuld niet, zoo zij slechts een minderheid waren. Zoo hij jegens
hen onrechtvaardig was, of liever zoo hij dit scheen, toch dient erkend, dat zijn
onrechtvaardigheid onvermijdelijk was.
Zijn bestuur was geenszins met den Hollandschen geest, doch met den
Napoleontisch en geest bezield. Hoe vreemd dit voorshands schijne, vindt men daarin
al de hoofdtrekken der keizerlijke regeering terug. Het deert weinig, of prefecten en
departementen nu gouverneurs en provinciën genoemd worden, als zij maar blijven
werken als vroeger. Ongetwijfeld is de overeenkomst niet volkomen. De Grondwet
laat den terugkeer tot de willekeur en het politie-despotisme van de laatste tijden van
het Keizerrijk niet toe. Doch het is er niet te minder blijkbaar om, dat, onder koning
Willem, de regeering zoo volledig het werktuig des vorsten was, een zoo diepen
invloed uitoefende, zoo onverantwoordelijk tegenover de natie was, als onder
Napoleon. Is heit niet kenschetsend, dat, van de eerste dagen af, de koning zich
voorbedachtelijk omringde van in den dienst van den Franschen Staat gevormde
mannen? Dat van Maanen, de Coninck-Outrive, de Celles, Holvoet, Wichers,
Appelius, van Gobbelschroy, de Keverberg en tal van anderen gewezen prefecten of
gewezen berichtgevers bij den Staatsraad waren, is wel een klaar bewijs, dat de
traditie van het vroeger stelsel onder het nieuw stelsel voortgezet wordt. Vergeefs is
het koninkrijk der Nederlanden Europa's ‘barrière’ tegen Frankrijk, vergeefs stelt
zijn politiek zich tegen de Fransche politiek, toch is het de Fransche politiek, toch is
het de Fransche traditie, die zijn
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bestuurlijke monarchie bezielt en leidt. Willem begrijpt, dat 's keizers ambtenaars
zijn kostbaarste steun tegen reactionnairen en clericalen zijn. Want den modernen
Staat hebben. zij op de puinhoopen van het Oud Stelsel opgericht, en door den koning
te dienen, dienen zij denzelve. ‘Er valt op te merken, zegt een vertrouwelijk verslag,
dat de ambtenaars en de aanhangers van de vorige regeering thans de ijverigste en
verkleefdste onderdanen des konings zijn, en dat voelen de priesters en de
medeplichtigen van hun cabaal zeer goed, als zij zeggen, dat alleen de Buonapartisten
de grondwet aangenomen hebben’(1).
Wat verstonden zij door Buonapartisten? Klaarblijkelijk die klasse van
opkomelingen, koopers van nationale goederen, gegoede Jacobijnen, ambtenaars en
industrieelen die, onder het Keizerrijk, uit overtuiging of uit belang, de stevigste
steunpilaren van den Staat geworden zijn. Al de beiweegredenen welke hen tot
Napoleon deden toetreden, scharen hen nu rondom Willem, vermits Willem, evenals
Napoleon, de waarborg van het modern stelsel is. Evenals hij heeten zij zich liberalen,
en dat zijn zij inderdaad, in zooverre het liberalisme één is met de gehechtheid aan.
de grondbeginselen der burgerlijke maatschappij, wat wil zeggen, dat zij vóór alles
anti-clericalen zijn, want nu leidt de Kerk, door het terugvorderen harer oude
voorrechten, de beweging tegen de nieuwe maatschappij, welke door de zegevierende
Revolutie gesticht werd.
De zegepraal der Kerk ware het verlies van al de na zulke geweldige beproevingen
verkregen veroveringen. Zoo zij een bres opent, dringt al de rest van het Oud Stelsel
langs dezelve binnen en zullen op de puinhoopen van den modernen Staat, door het
verbond van troon en altaar, al de misbruiken en al de privileges opnieuw verrijzen
welke, naarmate men zich van hetzelve verwijdert, des te schandelijker voorkomen.
Immers, in Frankrijk ziet men de geestelijkheid reeds al de vijanden van het Charter
rondom zich scharen, Lodewijk XVIII aanhoudend moeilijkheden berokkenen,
samenzweren met den graaf van Artois, den terugkeer van de

(1) Gedenkstukken 1815-1825, blz. 20.
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Jezuïeten eischen, de ‘witte reactie’ tegen de aanhangers van de rechten van den
mensen inrichten, kortom, zich aanstellen als de onverzoenlijke vijandin van de
maatschappelijke orde, welke zij met een reactionnaire omwenteling bedreigt. En
haar houding is in de Nederlanden nog beteekenisvoller. Zij verzet zich tegen de
Grondwet, tegen de verdraagzaamheid, tegen de burgerlijke wetten die de vrijheid
van geweten en de gelijkheid der burgers moeten waarborgen. Om haar te wederstaan,
is er maar één middel: zich scharen rondom den koning, beschermer van den Staat
en derhalve van de grondbeginselen waarop hij gevestigd is. De politieke vrijheid is
van ondergeschikt belang: de hoofdzaak is de verdediging van de burgerlijke vrijheid
tegen de Kerk, die dezelve bedreigt. Het liberalisme heeft thans tot taak, niet de
koninklijke prerogatieven aan te vallen, doch integendeel dezelve te ondersteunen,
daar zij de onmisbare vesting zijn voor de verdediging van het huidig stelsel tegen
het Oud Stelsel. Zoo denkt Reyphins, zoo denkt Dotrenge(1), zoodenken de door de
Napoleontische wetgeving en administratie gevormde rechtsgeleerden, die, gedurende
de eerste jaren van het koninkrijk, de aanvoerders zullen wezen van die Belgische
liberalen die, door hun gehechtheid aan den wereldlijken Staat en aan de burgerlijke
maatschappij, de stevigste aanhangers van de kroon zullen worden. Zoo zij deze
verdedigen, is het geenszins uit genegenheid voor Holland. Hun grondbeginselen,
hun opleiding, hun taal, allee, komt uit Frankrijk vandaan, en een wonderlijk en
opmerkenswaardig schouwspel is het, te zien, hoe Willem, de schildwacht van Europa
tegen Frankrijk, uit politieke noodwendigheid, moet steunen op de Franschgezinde
liberalen.
Meer nog! Willem beschermt die Fransche uitwijkelingen die, door de Restauratie
gedwongen een schuilplaats in zijn koninkrijk te zoeken, in grooten getale te Brussel
verblijven of zich, volgens het toeval van hun veelbewogen leven, in de steden van
België vestigen. Die uitgewekenen maken een

(1) Zie dienaangaande zijn brief aan Falck van 10 Augustus 1815, waarin zijn anti-clericalisme
gansch gekenschetst is. Colenbrander: Ontstaan der Grondwet, deel II, blz. 579 en volg.
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zonderling mengsel uit: door de wet van 12 Januari 1816 getroffen koningsmoorders,
gewezen waardigheidsbekleeders van het Keizerrijk, politicussen, pamflettisten,
dagbladschrijvers, behoorende tot de meest verschillende maatschappelijke standen,
doch vereenigd in een gemeenschappelijken haat tegen, de Bourbons(1). Eenigen,
reeds in den herfst van hun leven, als Cambacérès, Sieyès of Merlin, denken er nog
alleen aan, in de Nederlanden een genoeglijke ballingschap te vinden. Anderen,
minder gegoed, laten zich bij de balie inschrijven, geven lessen of zoeken vooral hun
bedrijvigheid en hun politieke hartstochten lucht te geven in het journalisme. Een
oude ‘merveilleuse’ uit den tijd van het Directoire, Mevr. Hamelin, ontving al die
heeren in haar salon.
Daar onderhouden zij, geschaard rondom Vadier, Cambon, Rouyer de l'Hérault,
Prieur de la Marne en anderen, hun hoop en hun haat. Daar worden de opstellen
bewerkt voor die overgroote menigte van bladen, L'Observateur allemand, La Gazette
de Brême, La Gazette du Rhin, Le Nain Jaune, Le Mercure Surveillant, welke de
regeering van Parijs, de reactie, het obscurantisme, het clericalisme, de witte vlag
en het Heilig Verbond onvermoeibaar aanvallen, hoonen en bespotten. Brussel wordt
een brandpunt van Bonapartistische en liberale kuiperijen tegen het Frankrijk der
Restauratie. En niettegenstaande de vermaningen van de ministers van Lodewijk
XVIII, niettegenstaande de raadgevingen van Rusland, van Oostenrijk, ja van
Engeland(2), laat de koning begaan en geeft hij, ten gunste van de Fransche
pamflettisten, blijk van een zachtmoedigheid, die aan medeplichtigheid grenst. Hij,
die zoo ijverig de Belgische dagbladschrijvers achternazit, beroept zich nu op de
Grondwet en op

(1) Omtrent hun rol, zie P. Duvivier: L'exil du comte Merlin dans les Pays-Bas (Mechelen, 1911)
en Les anciens conventionnels sous la Restauration, L'exil de Cambacérès à Bruxelles, deel
I, (Brussel, 1923). Add. Notes et souvenirs inédits de Prieur de la Marne, uitgeg. door G.
Laurent (Parijs, 1912); Colenbrander: Gedenkschriften van A.R. Falck, blz. 188, 191, 194.
(2) Gedenkstukken 1815-1825, deel I, blz. 204, 207, 213, 594-596. In September 1816 stelde de
koning ten slotte een wet voor, waarbij de aanvallen tegen vreemde vorsten beteugeld werden.
Ibid., blz. 597.
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de vrijheid der drukpers. Zienlijk is hij verheugd over een campagne, die het
clericalisme der Bourbons aanvalt en meteen ook het Belgisch clericalisme
veroordeelt. Hij is bovendien gevleid over den lof, dien zijn beschermelingen hem
toezwaaien en over het liberalisme dat zij hem toeschrijven. Hij duldt, dat de prins
van Oranje hun openlijk zijn compromitteerende genegenheid betuigt. Hij heeft
denkelijk geen volledige kennis gehad van het belachelijk komplot, waarin de ijdelheid
des prinsen hem in 1816 meetrok, in de gekke hoop Lodewijk XVIII te zijnen
voordeele te onttronen, met de hulp van de Bonapartisten(1). Toch is het onmogelijk,
dat hij er niets van af wist eil allerminstens, kan hem verweten worden, dat hij de
correctheid, welke de hem door Europa toevertrouwde zending medebracht, offerde
aan zijn gedienstigheid voor de Fransche liberalen en aan zijn afkeer voor de
Bourbons.
Hij bezit overigens geen doorzicht genoeg om op te merken, dat de uitgewekenen,
door hun aanzien, door hun talent, door de maatschappelijke werking welke zij
uitoefenen, rondom zich dien Franschen invloed verspreiden, welken hij graag uit
België zou weren. Onder het Keizerrijk, had Brussel, dat nog enkel een eenvoudige
prefectuur was, slechts de verstandelijke bedrijvigheid eener provinciestad gekend.
En nu juist dat het verheven wordt tot den rang van tweede hoofdstad van het
koninkrijk der Nederlanden, wordt het een brandpunt van liberale politieke propaganda
en van politieke beweging. De bedrijvigheid van de uitgewekenen wekt het
langzamerhand uit zijn verdooving en uit zijn onverschilligheid. De openbare meening
volgt nieuwsgierig hun polemiek, stelt belang in hun grondbeginselen, neemt hun
denkbeelden over, krijgt smaak in hun stijl, in hun geest, in hun bespraaktheid en
wendt zich, door hun invloed, meer en meer naar Frankrijk en naar Parijs. 't Is
onbetwistbaar, het publiek lesst slechts Fransche dagbladen. De inlandsche kranten
beijveren zich den trant derzelve na te

(1) Gedenkstukken 1815-1825, deel I, blz. 486, 601, 605, 609, 611, 615. Hij herbegon in 1820.
Ibid., blz. 264, 278. Voor zijn deelneming aan het Bonapartistisch komplot van Augustus
1821, zie de Noailles: Le comte Molé, deel IV, blz. 358, (Parijs, 1925).
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volgen en zich op hun leest te schoeien. De drukpers volgt met aandacht alles wat
te Parijs verschijnt en geeft daarvan dadelijk nadruksels in het licht. De
Parkschouwburg, waar de uitgewekenen Fransche troepen laten komen, speelt voor
een volle zaal. Het schijnt dat, sedert het einde der XVIIIe eeuw, de inbeslagneming
van België door Frankrijk nooit zoo groot was als toen. Men geeft zich aan dezelve
over omdat men ze niet meer hoeft te vreezen, omdat zij slechts werkt door haar
ontzag en zij zich niet meer als vroeger opdringt door geweld en door verovering.
Overigens, staan dezelfde vraagstukken op de dagorde aan weerskanten van de grens.
Hier en ginder wordt dezelfde strijd geleverd tusschen vijanden en voorstanders van
de uit de Revolutie geboren nieuwe wereld.
De beteekenis van den strijd strekte zich ver buiten de toenmalige vraagstukken
uit, doch niemand kon daarvan nog de verwijderde gevolgen voorzien. Vooralsnog
scheen zij besloten binnen de palen, van de Grondwet, en de koning, die tevreden
was om den steun dien de liberalen hem boden, dacht dat zij voor immer tot hem
toegetreden waren, en meende dus behendig te wezen door hun vorderingen overal
te begunstigen.
In schier al de groote steden overheerschten zij in de vrijmetselaarsloges. Deze
hadden zich onder het Keizerrijk naar gelang van de omstandigheden weder ingericht
en, hadden de anti-clericale burgerij tot zich getrokken. Daar zij overigens weinig
invloed oefenden en met elkander slechts zeer ongeregelde betrekkingen onderhielden,
hadden zij zorglijk vermeden de aandacht der Napoleontische politie op zich te
trekken. Doch na 1815 hadden zij eveneens den invloed der Fransche uitgewekenen
ondervonden. Te Brussel was Prieur de la Marne schrijver en spreker van de Amis
philadelphes, en in al de andere loges was de invloed van de uitwijkelingen der
Restauratie overwegend. De koning dacht er dadelijk aan ze te zijnen voordeele te
benuttigen en ze van het Fransche Groot-Oosten los te scheuren, om ze tot een enkel
nationaal lichaam te vereenigen. In 1818 slaagde hij er in, zijn tweeden zoon, prins
Frederik, te doen erkennen als grootmeester van
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al de loges van het Koninkrijk(1). Terzelfder tijd beijverde een door de hoogste militaire
overheden in het leger gevoerde propaganda zich, de officieren in de vrijmetselarij
te doen treden(2). Aldus zou de regeering het hoogste woord hebben in de bedrijvigste
kringen der liberale partij welke zij halsstarrig, in België toch, bleef verwarren met
de monarchale opinie. Blijkbaar wilde de koning een hem genegen partij in het leven
roepen. Hij dacht er niet aan, dat hij, door zich met liberalen en vrijmetselaars te
verbinden, de klove verbreedde die hem van de katholieken scheidde.
Had hij er overigens aan gedacht, dan toch had hij er zich niet over bekommerd.
Hij wist wel, dat zij in de provinciën van het Zuiden veel talrijker waren dan hun
tegenstrevers, dat zij alleen, dank zij de priesters, voeling met het volk en invloed
op hetzelve hadden, dat, vooral in de Vlaamsche gewesten, hun stelling des te sterker
was, daar het geloof er levendiger was; doch wat had hij daarvan te vreezen?
Zeker is het, dat zij op geen opstand konden denken en dat zij er ook niet op
dachten. Invloed op de Staten-Generaal uitoefenen, was hun eveneens onmogelijk,
vermits de regeering naar believen over de verkiezingen beschikte en dat hij
bovendien, verzekerd als hij was over de stemming der Hollanders en der Belgische
liberalen, geenerlei oppositie te vreezen had. Het was den koning dus voldoende, als
meester te bevelen, en desnoods met strengheid op te treden, om de ‘dwepers’ of de
slechte burgers die met den Staat overhoop lagen, terecht te wijzen en tot hun plicht
terug te brengen. Zeer rechtzinnig meende hij, dat zij een gevaar voor het koninkrijk
waren en dat zijn plicht hem gebood hen te bedwingen. Teekenden zij geen verzet
aan tegen de Grondwet? Juichten zij niet openlijk de maatregelen toe, door welke
de ‘Onvindbare Kamer’ in Frankrijk betrachtte de heerschappij van de Kerk ten
gunste van het Oud Stelsel te

(1) Gedenkstukken 1815-1825, deel I, blz. 249. Cf. Colenbrander: Gedenkschriften van O.R.
Falck, blz. 195, 402, 403.
(2) H. Starklof: Das Leben des Herzogs Bernhard von Sachsen-Weimar-Eisenach, deel I, blz.
238. (Gotha, 1865); H. von Gagern: Das Deben des Generals Friedrich von Gagern, deel I,
blz. 569 (Leipzig, 1856).
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herstellen? De Fransche invloed, die hem bij de liberalen als zoo heilzaam voorkwam,
scheen hem bij de katholieken een bestendige bedreiging voor de veiligheid der
Nederlanden. Zoowel zijn binnenlandsche als zijn buitenlandsche politiek noopten
hem eveneens een zoo gevaarlijke partij te bestrijden. Zijn anti-clericalisme, alle
confessioneele bijbedoeling totaal vreemd, was in zijn oogen door Staatsreden
gerechtvaardigd. Hij hoefde de ‘apostoliekeni’ slechts wat strenger te behandelen.
Tegenover hen, was dwang het beste middel. Josef II en Napoleon hadden hem
geleerd hoe hij moest te werk gaan. De hoofdzaak was, vooral niet met de liberalen
in onmin te geraken. Doch was hun medewerking hem niet toegezegd? Hoe zouden
deze aarzelen om met hem samen te werken tegen lieden, die met afgrijzen, hun
grondbeginselen verwierpen, die hen met smaad overlaadden en dorsten spotten met
hun leerstellingen, ‘die men vrijzinnig heet gelijk de Grieken de wraakgodinnen
Eumeniden, wil zeggen welgezinden, heetten.’?(1).
De politieke toestand, zooals deze zich onmiddellijk na 1815 voordoet, schijnt
niet heel ingewikkeld. De koning staat vóór de zware taak, de beide deelen van het
koninkrijk te ‘versmelten’. Hij moet die vervullen, èn omdat hij daartoe van Europa
last ontving èn omdat zijn belang als vorst zulks vergt. Daartoe rekent hij slechts op
zijn persoonlijk gezag geholpen door de Hollanders en door de Belgische liberalen.
Een hinderpaal rijst vóór hem op: de katholieke wederstand die in zijn oogen met
het Fransch gevaar samengaat. Het welzijn van den Staat eischt, dat dezelve gebroken
worde. Zijn staatkundige eenheid, zijn welvaart, zijn veiligheid hangen daarvan af.

II
Het na de afkondiging der Grondwet door de bisschoppen in het licht gegeven.
‘doctrinaal vonnis’ had in den schoot der geestelijkheid een woeling verwelkt, die
van oproerigen aard was, vermits zij tegen de samenstelling van den Staat

(1) F. van der Haeghen: Bibliographie gantoise, deel V, blz. 322.
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zelf gericht was. Zij was des te minder duldelijk, daar haar aanstoker, Mgr. de Broglie,
geenszins zijn genegenheid voor het Frankrijk van Lodewijk XVIII verborg. Reeds
in Augustus 1815 beschuldigde de koning hem, dat ‘hij zijn geestelijk ambt slechts
met politieke doeleinden vervulde’(1), en dit scheen wel zoo. Werkelijk was het
bisschoppelijk paleis van Gent een brandpunt van Franschen invloed. Priester Lesurre,
de opvolger van den gewezen vicaris-generaal Duvivier, was een Franschman, die
de reactionnaire beweging van de geestelijkheid der Restauratie toegedaan was. De
toewijding van de Vlaamsche priesters jegens hun bisschop, dien zij sedert zijn
verbanning onder Napoleon als een martelaar des geloofs vereerden, was een
voortreffelijke waarborg voor hun gehoorzaamheid aan zijn wenken. Zij schaarden
zich rondom hem, en de diocese Gent, in een zelfden wil van verzet tegen de
burgerlijke macht vereenigd, scheen, te midden van het koninkrijk, een strijdzuchtige
en oproerige Kerk in het klein. Het scheen alsof haar hoofd zich hardnekkig beijverde,
de koning te trotseeren. Hij hield geen rekening met wetten of met Concordaat(2) en
benoemde pastoors zonder ze door de regeering te laten aannemen, riep congreganisten
uit Frankrijk, herbergde Fransche Jezuïeten in zijn kasteel te Destelbergen, en, door
de regeering te verplichten ze uit te drijven, deed hij door dezelve maatregelen nemen,
die op vervolging geleken en de openbare meening ergerden. De twist vergrootte
van dag tot dag en kreeg ten slotte het aanzien van een persoonlijken twist tusschen
den koning en den prelaat. De gewetensbezwaren, welke Mgr. de Broglie in October
1816 had ingeroepen om openbare gebeden te weigeren ter gelegenheid van de
bevalling van de prinses van Oranje, een ketterin(3), zonder

(1) Gedenkstukken 1813-1815, blz. 791.
(2) Een verordening van 10 Mei 1816 had verklaard dat het Concordaat, met inbegrip van de
organische artikelen, in België van kracht bleef.
(3) De prins van Oranje was, na de breuk zijner verloving met prinses Charlotte van Engeland
in 1815, in 1816 getrouwd met aartshertogin Anna Paulowna, zuster van den czaar. Omtrent
het door de Broglie verwekt incident, zie Terlinder: op. cit., deel I, blz. 207.
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daartoe het uitdrukkelijk oorlof van den paus te hebben bekomen, hadden bij Willem
een diepen wrok achtergelaten.
Doch erger nog was de campagne welke de geestelijkheid, en vooral de Vlaamsche
geestelijkheid, bleef voeren tegen de Grondwet. Haar intransigentie scheen hoe langer
hoe grooter. De pastoors verboden de geloorvigen de wet te bezweren en stelde hen
derhalve in de verplichting te verzaken aan de openbare ambten voor welke dien eed
vereischt was. Zij gingen zoover, de absolutie te weigeren niet alleen aan hen die
den eed afgelegd hadden, doch zelfs aan de notabelen die de grondwet goedgekeurd
hadden. Tegen die halsstarrigheid, was de koning evenzeer halsstarrig. Verordeningen
breidden de verplichting van de eedaflegging uit tot alle openbare ambtenaars. Er
viel wèl partij te kiezen: of voor de Kerk tegen de kroon, òf voor de kroon tegen de
Kerk. De kerkelijke excommunicatie werd met de burgerlijke excommunicatie
beantwoord.
Edoch, de regeering zocht naar een middel om een einde te stellen aan een toestand,
waarin zij zich vastgeklemd had, omdat zij niet wilde of mocht toegeven. De
aartsbisschoppelijke zetel van Mechelen was nog steeds open en men diende van
Rome de benoeming te bekomen van een prelaat, wiens gematigdheid kon opwegen
tegen de onverdraagzaamheid van den prins de Broglie. De onderhandelingen waren
moeilijk. Uit eergevoel wellicht en om zelf tegenover het Vaticaan zijn vijandigheid
voor het ultramontanisme te bevestigen, had Willem als vertegenwoordiger bij den
paus een minister, M. van Reinhold, gekozen, die zijn anti-clericale, ja
ongodsdienstige overtuiging geenszins verborg. Zijn salon was als een vergaderplaats
voor vrijdenkers. Daar werd, onder anderen, aangetroffen de jeudige Louis de Potter,
die, in zijn eerste werk: Les considérations sur l'histoire des principaux conciles
(1816), de katholieke Kerk heftig aangevallen had. Klaarblijkelijk dacht de koning
der Nederlanden, dat het overbodig was, den paus welwillendheid te betuigen. Hij
verstond met hem als gelijke te handelen, zonder iets te beloven en vooral zonder
iets te offeren van de Josephistische grondbeginselen volgens welke hij, naar het
voorbeeld der
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Duitsche vorsten, besloten had zijn geestelijke politiek te leiden. Het was voor
niemand een geheim, dat baron Goubau d'Hovorst, een der zeldzame Belgen welke
hij in het ministerie genomen had en dien hij met het departement der eerediensten
belast had, een even overtuigd aanhanger van de Febroniaansche strekkingen was
als, kort vóór de Brabantsche omwenteling, Cobenzl en Trauttmansdorff waren
geweest.
Toch was Willem er niet onkundig van, dat, in den aanvang van 1816, een
commissie van kardinalen, de Grondwet veroordeeld, de houding der bisschoppen
goedgekeurd en verklaard had, dat het Concordaat niet van toepassing was op een
door een protestantschen vorst geregeerden Staat. Doch hij wist ook, dat zijn
bondgenooten al te veel belang in den goeden gang zijner regeering stelden, om niet
te zijnen voordeele op te treden. Dank zij Metternich, stemde de paus er ten slotte
in toe, den candidaat des konings, Mgr. van Méan tot aartsbisschop te benoemen.
Die gewezen prins-bisschop van Luik, die de monarchale overleveringen van de
hooge Kerk van Duitschland getrouw gebleven was, genoot reeds sedert lang Willems
vertrouwen. In 1815 had hij er in toegestemd, te zetelen in het comiteit dat belast
was met het omwerken der Grondwet. Het was dus niet mogelijk, dat hij zou opstaan
tegen een constitutie, waaraan hij zelf had meegewerkt. En inderdaad, als lid van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal, had hij den eed afgelegd welke zoovele
ongelukkigen op hun doodsbed had gefolterd. Doch die gedienstigheid had hem in
's pausen oogen gecompromitteerd. Het viel hem hard, aan het hoofd der Belgische
bisschoppen een man te stellen, die hen openlijk verloochend had. Méan moest,
alvorens zijn bullen te bekomen, ootmoedig verklaren, dat hij slechts in een louter
burgerlijken zin den eed had afgelegd, welke geenerlei dogmatische toetreding tot
de godsdienstige verdraagzaamheid in zich sloot (18 Mei 1817). Overigens voegde
hij er eenigen tijd nadien bij, dat Zijn Heiligheid geenszins den eed had veroordeeld,
en dat de uitleggingen welke hij hem gevraagd had, alleen tot doel hadden, de
gemoederen en de
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gewetens gerust te Sitellen,(1). De paus berispte hem over die terechtwijzing, zonder
hem dezelve euvel te duiden. Eigenlijk wenschte hij een einde te zien komen aan
een twist, die hem in verlegenheid bracht, daar hij niet met Willem dorst breken,
Den 28n Juli, werd Méan als aartsbisschop bevestigd. Van toen af, werd de wederstand
der Belgische Kerk onmogelijk. Het ging immers niet op, de geloovigen een eed te
blijven verbieden, dien haar hoofd had afgelegd. Door het feit zelf, dat de paus Méan
erkende, verloochende hij Broglie. De regeering zegepraalde en was niet grootmoedig
genoeg om haar tegenstrever te sparen.
Reeds op 24 Februari 1817 was de bisschop van Gent, op bevel van den minister
van Justitie van Maanen, voor het assisenhof te Brussel gedaagd geworden, beticht
van handelingen tegen de veiligheid van den Staat. Nadat bevel gegeven was om
hem te lijve te vatten, dewijl hij de bevoegdheid van de wereldlijke rechtsmacht had
gewraakt, was hij voorzichtigheidshalve naar Frankrijk gevlucht, waar hij vergeefs
beproefde de keizers van Oostenrijk en van Rusland, evenals Lodewijk XVIII voor
zijn zaak te winnen. Den 8n November werd hij bij verstek tot verbanning veroordeeld.
Het aanplakken van het vonnis, op de markt te Gent, tusschen de schandpalen waaraan
twee dieven van beroep gebonden waren, verwekte zulke verontwaardiging, dat de
regeering zich verplicht zag, de schuld daarvan op den onbescheiden ijver van een
ambtenaar te schuiven.
In het volle vertrouwden harer macht hervat de regeering voortaan tegen de
geestelijkheid de meesterachtige en ruwe handelwijze van het Napoleontisch bestuur.
Zij beschouwt den bisschop van Gent als ‘burgerlijk dood’ en wil derhalve het kapittel
verplichten kapittelvicarissen te kiezen; op zijn weigering, laat zij den vicaris-generaal
Lesurre uit het koninkrijk verdrijven, zijn collega's in het gevang werpen, beslag op
de traktementen der kanunniken leggen, de seminaristen tot den krijgsdienst
verplichten en de zonder de instemming des konings door de Broglie benoemde
pastoors schorsen. In 1818 beteekent zij alle aan bespiegelend leven gewijde

(1) Terlinden: op. cit., deel I, blz. 192, 247.
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godsdienstige orden het verbod, voortaan nog proefkloosterlingen op te nemen. En,
uit vrees voor een breuk die de Belgische katholieken aan het welgevallen van een
protestantschen vorst zou overleveren, durft de paus niet protesteeren. Hij
onderhandelt in stede van krachtig op te treden, en de maatregelen welke hij in den
grond veroordeelt doch uit goedertierenheid duldt, onthutsen en ontmoedigen den
wederstand. Met den dood van prins de Broglie (20 Juli 1821) ving een algemeen
gewenschte bevrediging aan. Nu stond het bisdom Gent werkelijk open De koning
mocht zich nu minder streng aanstellen zonder den schijn op te loopen, de vlag te
strijken voor den tegenstrever, die hem zoo lang het hoofd had geboden. Hij
veroorloofde, dat de eed der ambtenaars afgelegd werd volgens de door Méan
gebruikte formule. Doch zijn zegepraal versterkte bij hem de meening, dat de strenge
behandeling welke hem zoo dienstig was, het eenige middel was om een oppositie
klein te krijgen.
Hij vleide zich, overigens, met de gedachte, dat hij het met evenveel welslagen
op de drukpers als op de Kerk had toegepast. Al de dagbladen die zich hadden
veroorloofd zijn houding te beknibbelen of zelfs te bespreken, waren onverbiddelijk
vervolgd geworden. Feitelijk was de pers aan willekeur onderworpen. Want zoo het
draconisch besluit, welke dezelve sedert 1815 beheerscht had, den 6n Maart 1818
door een wet vervangen werd, bleef deze toch elke kwaadwillige poging om de
openbare meening op te hitsen als een misdrijf beschouwen. En de beschuldigden
bevonden zich in een des te gevaarlijkeren toestand, daar de jury afgeschaft was en
zij derhalve werden gevonnist door rechtbanken die jegens het gezag een
gedienstigheid betuigden, welke het gemis aan onafzetbaarheid lichtelijk verklaart.
De jaren 1816 tot 1821 waren dan ook een tijdperk van vervolging geweest voor de
drukpers en meer inzonderheid voor de katholieke pers. Opzienbarende processen
liepen op voorbeeldige veroordeelingen uit. In 1817 werd priester de Foere, op den
drempel zijner kerk aangehouden, veroordeeld tot twee jaar gevangenzitting, omdat
hij in Le Spectateur Belge, de ‘ongerijmde ongodsdienstige aanspraken der regeering’
had
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aangevallen(1). In 1820 kwam een werk van F. van der Straeten over de gebrekkige
inrichting van het koninkrijk, den schrijver op een boete van 3000 gulden te staan,
terwijl zijn advocaten, die hun cliënt al te krachtdadig hadden verdedigd, aangehouden
en geschorst werden(2). Andere vervolgingen werden ingespannen tegen Le Journal
de la province d'Anvers, tegen Le Journal de Gand, tegen Le Flambeau, tegen Le
Vrai Libéral, enz.
De intrekking van het stelsel van 1815 had dus slechts voor gevolg gehad, de
drukpers aan het toezicht der rechtbanken te onderwerpen. Het stond een iegelijk
vrij een dagblad uit te geven, op voorwaarde daarin niets te schrijven dat de overheden
kon mishagen. Het is dan ook niet te verwonderen dat, onder een dergelijk stelsel,
de tolken der katholieke denkwijze ophielden te verschijnen of totaal onbeduidend
werden. Alleen de liberale bladen behielden het recht, hun tegenstrevers te critiseeren,
in zoover die tegenstrevers ook die der regeering waren. Meer bedacht op hun
belangen dan op hun grondbeginselen, onthielden zij zich voor anderen de
onafhankelijkheid te eischen, die zij slechts genoten op voorwaarde daarvan geen
misbruik te maken. De regeering liet hen ongedeerd de katholieken en de Fransche
instellingen aanvallen, weshalve zij zich vrij waanden(3). Zoo de drukpers-processen
soms eenige, gisting ver-

(1) De Gerlache: op. cit., deel I, blz. 332.
(2) P. Bergmans: Un patriote belge d'avant 1830, Ferdinand van der Straeten. Bulletijn der
Maatschappij van Geschiedkunde te Gent, 1923
(3) In 1825 merkt de Pruisische attaché von Galen op, dat in de Nederlanden ‘een vrijheid, ja
een volstrekte, ongebondenheid voor de drukpers bestaat voor alles wat betrekking heeft op
de vreemde landen, doch nergens in grondwettelijke Staten durven de dagbladen en
tijdschriften zich zoo weinig uiten tegen de maatregelen hunner regeering. In elk ander land
zou de geest van het liberalisme door dien dwang kunnen geërgerd zijn, doch hier heeft men
hem een onmetelijk slagveld geopend in een naburig land (Frankrijk), dat al te innig aan
België verbonden is, dan dat dit laatste geen levendig belang zou stellen in alles wat daar
voorvalt en daar het volle vrijheid heeft zich met de twisten van anderen in te laten, werd
minder opgemerkt dat de regeering kan doen zwijgen en kastijden al degenen die hun stem
dorsten verheffen tegen haar bestuurlijke maatregelen’. Gedenkstukken 1825-1830, deel I,
blz. 213.
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wekken, zoo, bij voorbeeld de door van der Straeten opgeloopen boete bij openbare
inschrijving betaald werd, ontroerde de jegens de pers betuigde strengheid de
gemoederen niet erg. Deze werd enkel beschouwd als een gevolg van het régime.
De politiek stak nog in haar kinderschoenen en voelde nog geenszins de behoefte
om luide te roepen.
Zoo de koning zich beijverde den wederstand te breken en de protestatiën te
smachten, was dit geenszins uit een ijdele voldoening van absolutisme. Hij behartigde
rechtzinnig het welzijn des koninkrijks en was niet minder rechtzinnig overtuigd,
dat hij alleen in staat was hetzelve te bewerken. Hij kon de regeering slechts begrijpen
onder den vorm van een bestuurswezen, dat, zonder hinderpalen of ontijdige
tusschenkomst, onderdanig was aan zijn wil, uiting en werktuig der algemeene
welvaart. Zijn denkbeelden, wij zegden het alreeds, bleven eigenlijk die van het
verlicht despotisme der XVIIIe eeuw. Zoo hij anti-revolutionnair was omdat hij het
dogma der volkssouvereiniteit als een nadeelige ongerijmdheid beschouwde,
daarentegen bewonderde hij. als de laatste verbetering van den Staat, die staatkundige
centralisatie en dat bestuurswezen naar den modernen geest, welke het Keizerrijk
van de Republiek geërfd en tot volmaaktheid had gebracht. Hij was als het verband
tusschen Josef II en Napoleon. Zijn ideaal ware wellicht geweest, het regeeringsstelsel
van den tweede tot den geest van den eerste aan te passen.
Doch terwijl hij al het mogelijke bewaarde van het keizerlijk bestuurswezen, zoo
richt hij dezes werking, als het ware, tegen Frankrijk. Want zijn plicht en zijn belang
dwingen hem tot een tegen Frankrijk gerichte politiek. Hij is daartoe verplicht èn als
wachter van Europa's ‘barrière’ én als vorst van een Staat wiens stevigheid zal
toenemen in de mate dat hij een onderscheiden politieke individualiteit zal krijgen,
die de beide ongelijkslachtige deelen waaruit hij is samengesteld, tot één gelijkaardig
geheel vereenigt. Opdat het koninkrijk der Nederlanden leefbaar weze, hoeft vooral,
dat België de banden verbreekt die het twintig jaar lang aan Frankrijk hechtten en
zich innig met Holland versmelt, in
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de gemeenschap van instellingen en belangen, van verkleefdheid aan de dynastie en
van nationaal bewustzijn. En de koning wijdt zich aan die taak met een rechtzinnigen
en ongeduldigen ijver(1).
Het schijnt alsof hij haast heeft, Europa te bewijzen, dat hij zijn vertrouwen
verdient. Op alle gebied, wekt en controleert hij de bedrijvigheid zijner bedienden.
De krijgsingenieurs doen het bouwen der vestingen bespoedigen met een wilskracht,
die de bewondering van den hertog van Wellington verwekt. Dat groot werk is
voltooid in 1820. Tegenover de door Vauban gebouwde vestingen, verheft zich nu
een zoo dichte en geduchte verdedigingslinie, met de moderne verbeteringen voorzien,
dat zij het trotsche opschrift Nemo me impune lacesset, dat op de poorten harer
citadellen gegrift staat, schijnt te rechtvaardigen.
En terwijl het jeugdig koninkrijk zich wapent, zorgt het voor zijn inrichting en
zijn vestiging. Zijn bestuurswezen legt de Fransche vormen af, welke de verovering
het heeft opgelegd, en keert, in schijn althans, tot het nationaal verleden terug. De
prefecten die sedert 1814 in intendanten vermomd waren, worden nu weder
gouverneurs. De provinciën komen in de plaats van de ‘departementen’ en hun oude
historische namen vervangen die, welke de Republiek haar bij de inlijving gaf. De
departementen van Jemappes, der Ourthe, der Bosschen, der Dijle, der Beide-Nethen,
van Samber-en-Maas, der Schelde, der Leie, der Beneden-Maas worden nu, om tot
den huldigen dag toe te blijven bestaan, de provinciën Henegouw, Luik, Luxemburg,
Brabant, Antwerpen, Namen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg.
Werkelijk is dit slechts een loutere verandering van vorm. Want, onder de aloude
namen, zijn de provinciën slechts departementen, evenals de gouverneurs prefecten
zijn.

(1) In 1829, zegt de Oostenrijksche ambassadeur Mier dat ‘de politiek der regeering hoofdzakelijk
het doel had, de Belgen los te maken van hun oude betrekkkingen met Frankrijk, hen van
hun oude meesters af te zonderen, hun denkbeelden, hun gewoonten, hun taal, hun geloof
zelfs in tegenstelling met die hunner buren te brengen. 't Is aan die politiek, die goed is in
den grond doch die onbehendig toegepast wordt, dat ongelukkige maatregelen hoeven
geweten’. Gedenkstukken 1825-1830, deel I, blz. 309.
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Doch in politiek zijn de woorden een programma waard en wijzen de vervormingen
van de taal een vervorming van den geest aan. Als de regeering de nationale en
historische namen herneemt, om die tegenover de namen van de Republiek en van
het Keizerrijk te stellen, terwijl zij niettemin het Fransch bestuurswezen behoudt, uit
zij duidelijk haar inzicht, tusschen de Nederlanden en Frankrijk niet alleen een
militaire ‘barrière’, doch tevens een zedelijke ‘barrière’ op te richten.
Dezelfde strekking bevestigt zich in andere hervormingen. Het metriek stelsel van
maten en gewichten blijft in gebruik, doch de meter zal voortaan ‘el’, de decimeter
‘palm’, de centimeter ‘duim’, en de millimeter ‘streep’ heeten. Evenzoo zal de
rechterlijke inrichting van het Keizerrijk nagenoeg ongewijzigd blijven bestaan, doch
de door de verovering opgedrongen wetboeken hoeven nationaal gemaakt, weshalve
een commissie van Hollandsche rechtskundigen met hun herziening wordt belast.
Verder komt de naar het voorbeeld van den frank decimaal gemaakte gulden in de
plaats deszelven en wordt hij het symbool en het werktuig van de economische
onafhankelijkheid des koninkrijks (28 September 1816). De in 1816 en in 1819
uitgevaardigde douanetarieven bevestigen die zelfstandigheid nog meer. Hun
protectionisme heeft niet alleen tot doel te antwoorden op het Fransch protectionisme,
doch ook de Belgische industrieelen tot den Staat te doen toetreden.
Het openbaar onderwijs, dat de Grondwet aan de uitsluitende leiding des konings
overlaat, is het voorwerp der grootste waakzaamheid van de regeering. De zorgen,
waarmede zij het omringt, getuigen van het belang dat zij daaraan hecht. Evenals de
verlichte vorsten der XVIIIe eeuw, ziet Willem daarin het doelmatigst middel om de
natie voor den modernen geest te winnen, om dezelve toe te laten de heilzame
hervormingen des vorsten te waardeeren en om, ten behoeve van het algemeen
welzijn, haar door de onwetendheid verkleumde en verlamde wilskracht te
ontwikkelen. Doch, om dit te vermogen, moet zij, na de Kerk ontrukt te zijn,
ontwikkeld en ingericht worden onder het toezicht en de bescherming van den Staat.
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Hierin herneemt Willem slechts het reeds op het einde der XVIIIe eeuw door
Maria-Theresia en Josef II beproefde werk, dat de Fransche Republiek en vervolgens
het Keizerrijk vruchteloos betrachtten door te zetten. Vergeefs maakte de Revolutie
aanspraak op het monopolie van het onderwijs en wilde zij door hetzelve het burgerlijk
bewustzijn vormen. Haar streven, door de beroerten en door den oorlog
gedwarsboomd, werd weldra misvormd en omgewerkt door de keizerlijke Universiteit,
die het kneden, van den geest der burgerij tot den dienst der regeering als het
hoofddoel van het onderwijs beschouwde. Alleen in het middelbaar onderwijs stelde
zij belang. Haar bezorgdheid ging vooral naar lyceums en colleges. Bij den val van
het Keizerrijk in 1814, verdwenen de armzalige faculteiten welke te Brussel
bestonden. Wat de volksscholen betreft, deze vertoonden het jammerlijkste
schouwspel. Nu moest verricht worden wat de Fransche Staat in België niet had
verwezenlijkt. En gelukkiglijk had de koning, tot de volvoering van die taak, slechts
het voorbeeld van Holland te volgen.
In tegenstelling met België, waar, sedert de XVIIe eeuw, het volksonderwijs schier
uitsluitend het aanleer en van den catechismus omvatte, had de godsdienst in Holland,
gelijk in al de protestantsche landen, door het opleggen van het lezen van den Bijbel,
de school tot de onontbeerlijke helpster van den tempel gemaakt. Het Calvinisme
had de natie leeren lezen en haar gansch zijn geest medegedeeld; het had haar met
belangstelling vervuld voor de geloofstwisten, welke hij gedurig onder de ‘dominees’
verwekte. Hij had daar, van den geleerde af tot den onderwijzer toe, een twistzieken
en scherpen ijver verspreid, die de verstandelijke bedrijvigheid in al de
maatschappelijke standen onderhield. Van uit de universiteiten zette de beweging
zich voort tot de gymnasiums en tot de nederigste dorpsscholen. Zij prikkelde de
voortbrenging der drukpers aan en het spreekt van zelf, dat de smaak voor de lectuur,
onder den invloed der geloofstwisten verwekt, zich langzamerhand op alle gebied
uitgebreid had. Al de reizigers, welke de Vereenigde Gewesten in de XVIIe en in de
XVIIIe eeuw bezoeken, zijn verrast over de algemeene verspreiding van het onderwijs.
In 1805 stelt Fai-
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poult, prefect der Schelde, vast, dat, door een tegenstelling met de schier allen
ongeletterde Vlaamsche boeren, hun Zeeuwsche geburen zóó onderwezen zijn, dat
elk hunner een kleine boekerij bezit en ‘min of meer tijd aan de lectuur besteedt’(1).
De zorg voor het onderwijs was in Holland niet verdwenen onder de Bataafsche
Republiek, noch onder de kortstondige regeering van Lodewijk-Napoleon. De Staat
was dadelijk opgetreden in dat domein, dat tot dan toe overgelaten was aan de zorg
der geestelijke en der gemeentelijke overheden. De wet op het onderwijs, in 1806
uitgevaardigd, ging voor een model door. De inrichting, welke zij geschapen had,
was zoo merkwaardig, dat de Napoleontische Universiteit, na de inlijving van het
land bij Frankrijk, ze bij uitzondering in haar hoofdtrekken had laten bestaan. Reeds
in 1814 was zij weder in werking getreden en de Grondwet had zorg gehad, ten einde
haar bestaan beter te waarborgen, ze aan het persoonlijk gezag des konings toe te
vertrouwen. Het denkbeeld, het voordeel daarvan tot België uit te breiden, legde zich
dus met des te meer klem voor zijn regeering op, daar zij hem in de Zuiderprovinciën
tweeërlei voordeelen zou verschaffen, namelijk het onderwijs aan zijn gezag te
onderwerpen en het tevens aan te wenden tot de innige versmelting van de beide
deelen des koninkrijks.
Niets kenschetst beter Willems strekkingen dienaangaande, dan de afkondiging,
op 27 September 1815, minder dan een week na zijn inhuldiging te Brussel, van een
besluit, waarbij de oprichting van een of meer universiteiten in België beslist wordt.
Een uit Belgische geleerden en leeraars samengesteld comiteit werd met het onderzoek
der zaak belast. Het zeer belangwekkend verslag, dat het den koning voorlegde (18
Februari 1816), is gekenschetst door een vreemdsoortige vermenging van voorstellen,
waarvan de eene door de nationale overlevering, de andere door den vooruitigang
der moderne denkbeelden ingegeven zijn. Het uit zich ten voordeele van een enkele
universiteit, die de plaats zou ingenomen hebben van de Leuvensche hoogeschool,
welke in

(1) Mémoire sur le département de l'Escaut, blz. 154.
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1797 afgeschaft werd en wier leeraren allen katholieken zouden wezen. Daar het
onderwijs in de godgeleerdheid tot de bevoegdheid der bisschoppen behoorde, zou
het door de universiteiten aan de seminaries overgelaten worden. Daarentegen, en
hierin toont het comiteit zich voorwaar voorstander der nieuwere gedachten, zou een
faculteit voor politieke wetenschappen opgericht worden(1).
Die voorstellen werden door de regeering verworpen. Zij kon, zonder de Grondwet
te schenden, geen universiteitsleerstoelen uitsluitend aan de katholieken
voorbehouden. Eenvormigheidshalve besloot zij dat, dewijl Holland drie universiteiten
bezat, te Leiden, te Utrecht en te Groningen, België er eveneens drie zou bezitten en
wél te Gent, te Leuven en te Luik. Als toegeving jegens de Belgen, werd de oprichting
van godgeleerde faculteiten tot later uitgesteld. Vooralsnog werden slechts opgericht
die voor wijsbegeerte en letteren, rechtsgeleerdheid, wetenschappen en geneeskunde,
waarbij uitsluitend de Hollandsche inrichting en programma's in acht genomen
werden. Evenals de Hollandsche universiteiten, waren de Belgische hoogescholen
ook in den vollen zin des woords Staatsuniversiteiten. De Staat alleen benoemde de
hoogleeraars, na het advies van het College der curators gehoord te hebben, en
betaalde ook alleen de traktementen en de kosten voor de wetenschappelijke
toerusting. Doch de oprichting en het onderhoud van de universiteitsgebouwen vielen
ten laste der gemeenten. Wellicht ware het verkieslijker geweest, volgens het voorstel
van het comiteit, slechts een enkele hoogeschool op te richten. Zij had aan de
behoeften der bevolking voldaan en, met behulp van de toelagen welke de Staat in
drieën moest verdeelen, had zij de gunstigste voorwaarden tot wetenschappelijke
ontwikkeling kunnen bieden. Toch was Willems werk, gelijk het was, buitengewoon
heilzaam. Te recht versiert heden ten dage nog het Hollandsch wapenschild de zalen
der Gentsche en Luiksche hoogescholen. De opening der universteiten, in October
1817, blijft een heugelijke dag in de verstandelijke geschie-

(1) Gedenkstukken 1815-1825, deel III, blz. 195.
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denis van België, wiens hooger onderwijs tot heden toe de hoofdtrekken harer
toenmalige inrichting bewaarde.
Het middelbaar onderwijs, dat gedeeltelijk bestond, werd ruim uitgebreid. In de
plaats van de beide lyceums te Brussel en te Luik, schiep de regeering, in al de groote
steden van het land, door haar geregelde en geldelijk ondersteunde atheneums. De
vrije colleges bleven bestaan, doch werden onderworpen aan het Staatstoezicht,
voorbode eener vollediger inbeslagneming welke, voorzichtigheidshalve, tot later
uitgesteld werd.
Het volksonderwijs, dat in ‘verworpenheid’ ploeterde, verwekte bijzonderlijk de
bezorgdheid des konings; hij weet ‘dat zeer weinig kinderen onderwijs ontvangen
en dat zij die nog kunnen gezegd worden het te ontvangen, het niet dan op een zeer
onvoldoende wijze genieten’(1). In den beginne bleef het grondbeginsel der vrijheid
er ongeschonden. Doch alles werd in 't werk gesteld om het aantal scholen te
vermenigvuldigen, om haar leerwijzen te verbeteren en om de bevoegdheid der
onderwijzers te waarborgen. Omzendbrieven manen de gouverneurs aan, het
volksonderwijs te bewaken en aan te moedigen, hetzelve zooveel mogelijk in
overeenstemming met de voorschriften der Hollandsche wet te stellen, de gemeenten
te verplichten een school te onderhouden. Reeds op 23 Juli 1817, namen de Staten
van Oost-Vlaanderen een voortreffelijk schoolreglement aan. En, op 3 Juni van
hetzelfde jaar, werden bij regeeringsbesluit in verscheidene steden, onder den naam
van koninklijke scholen, modelscholen opgericht. Te Haarlem werd een kweekschool
geopend tot het opleiden der onderwijzers.
Het streven der regeering om in België het verstandelijk leven op te beuren blijkt
eveneens uit de heropening op 18 November 1816, van de Académie des Sciences
et Belles- Lettres de Bruxelles, welke in 1772 opgericht, doch bij de Fransche
verovering ondereen met de oude ambachtsgilden afgeschaft werd. Naast de zeldzame
overlevenden van dat

(1) Gedenkstukken 1815-1825, deel III, blz. 35, 224, 226. Omtrent den toestand van dat onderwijs
bij de oprichting van het koninkrijk, zie Keverberg: Du royaume des Pays-Bas, deel I, blz.
166 ('s-Gravenhage, 1834).
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Gezelschap en eenige belezen Belgen welke hun toegevoegd werden, had de koning
zorg, daarin ook een goed aantal Hollandsche geleerden op te nemen. Doch die
nieuwigheid wijzigde slechts schijnbaar den aard der instelling. De stichting door
Lodewijk-Napoleon, in 1808, van het ‘Koninklijk Instituut’ te Amsterdam, had de
noorderprovinciën begiftigd met een onderscheiden Academie, die daar het brandpunt
der wetenschappelijke bedrijvigheid bleef. De Academie van Brussel, wier zittingen
slechts hoogst zelden door de Hollandsche leden bijgewoond werden, onderging dus
zeer weinig hun invloed. Zij bleef wezenlijk een Belgische Academie. Evenals in de
XVIIIe eeuw, gebruikte zij slechts de Fransche taal en bleef enkel in voeling met
Frankrijk. Evenmin als in Frankrijk, wist zij niets af van de methodes die in
Duitschland de geschiedkundige en philologische critiek vernieuwden, terwijl zij
meer bedrijvigheid aan den dag legde op het gebied der wiskundige wetenschappen,
wier ontwikkeling de Republiek zoo machtig had bevorderd. Kortom zij droeg
geenszins bij, zooals de koning had gehoopt, tot de verstandelijke toenadering van
de beide deelen des rijks. Zij werd bezield, niet door Amsterdam, maar door Parijs,
doch haar bedrijvigheid is overigens slechts een flauwe weerschijn daarvan.
Zoo de regeering niets deed om het eeuwenoud prestige tegen te gaan, dat de
Fransche taal in België genoot, daarentegen betrachtte zij, van 1819 af, haar de
stelling als officieele taal te ontrukken, welke zij sedert de Fransche verovering in
de Vlaamsche gewesten innam. Den 11n September van dat jaar beval een koninklijk
besluit dat, van 1823 af, enkel de landstaal zou gebruikt worden in het bestuurswezen
en voor de pleidooien in de beide Vlaanderen, alsmede in de provinciën Antwerpen,
Limburg, Brabant, ter uitzondering van het arrondissement Nijvel. In afwachting
van de in werking stelling der wet, was het de overheden geoorloofd dezelve van te
voren na te leven. Dit werd haar zelfs aanbevolen, terwijl de notarissen tot last kregen,
van toen af aan reeds, hun akten in de landstaal op te stellen, zoo de partijen zulks
verlangden. Aldus zou de staatkundige eenheid van het land voorgoed bevestigd
worden door de gemeenschap van
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taal. Want 's konings inzicht, de wet die slechts voor het Vlaamsch gedeelte van het
land gold, ook tot de Waalsche provinciën uit te breiden, was duidelijk. Dit liet hij
blijken door te verklaren, dat ‘later’ te haren opzichte een beslissing zou genomen
worden. Zeker was het, dat zij op haar beurt onder het gemeenschappelijk stelsel
zouden vallen. Willem meende overigens, - of veinsde te meenen, - dat het Fransch
daar slechts door het toedoen van den vreemdeling ingedrongen was en dat hij, door
het te doen verdwijnen ten gerieve van zijn politiek, de nationale overlevering zou
herstellen.
Deze maatregelen, opgelegd door de noodwendigheid het koninkrijk ineen te
versmelten, verwekten bij de burgerij, die door twintig jaar bezetting verfranscht
was, een zeer levendige misnoegdheid. Nergens ziet men, dat verzet aangeteekend
werd tegen het grondbeginsel van het besluit van 1819. Doch de haast waarmede, in
een tijdsverloop van drie jaar, een hervorming moest verwezenlijkt worden, welke
de gewoonten der ambtenaars en der balie zoo volkomen veranderde, scheen
onuitstaanbaar. Wat hoefde bovendien door ‘landstaal’ verstaan? Voorzeker was er
spraak van het in de Noorderprovinciën gebruikt Nederlandsch. Doch dat letterkundig
Nederlandsch, taal eener kettersche natie, waarmede de Kerk sedert driehonderd jaar
alle voeling had verboden, was voor de Vlaamsche deelen van België die aan hun
gewestspraken getrouw gebleven waren, slechts een vreemde taal(1).
Het wantrouwen der geestelijkheid voor eiken regeeringsmaatregel zou haar
noodzakelijkerwijs doen gelooven, dat de verhollandsching op taalgebied slechts de
voorbode van de verhollandsching op geloofsgebied was. Godsdienstig argwaan
kwam dus de bekommernis van ambtenaars en advocaten versterken. Iedereen was
ontrust over een nieuwigheid, wier eerste gevolg, overigens, onbetwistbaar zou
wezen: België nog volkomener aan Holland ondergeschikt te maken. De baliën
onderscheidden zich door de vinnigheid harer protestaties. De Gentsche advocaten
vroegen in 1822 de intrek-

(1) Zelfs de liberaal Reyphins was van dat gevoelen. De Gerlache: op. cit., deel I, blz. 400.
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king van de wet; een verzoekschrift in tegenovergestelden zin kon geen enkele
handteekening bekomen(1). De gouverneur van Limburg schreef in 1821 tot den
minister van Justitie, dat de leden van de Provincale Staten niet bekwaam waren,
zich van de ‘landstaal’ te bedienen(2). De vreemdelingen begrepen de koppigheid niet
waarmede de regeering een verbitterenden maatregel wilde doordrijven, in stede van
de vrijheid te laten begaan(3). Vergeefs trachtten de verstandigste raadgevers des
konings hem het gevaar eener al te snelle vervorming te doen inzien(4). In zijn
zelfvertrouwen, bleef hij doof voor hun vermaningen. Zelfs de vrees, de liberalen te
ontstemmen, die in de meest verfranschte klasse van België hun aanhangers vonden,
weerhield hem niet(5). Hij dacht ongetwijfeld dat zijn hervormingen in zake onderwijs
in hun oogen de hervormingen op taalgebied zouden vergoeden en dat zij zich er
zouden voor wachten, de clericale oppositie tegen hem te ondersteunen.
De katholieken, wil zeggen de zeer groote meerderheid der Belgen, protesteerden
niet alleen tegen de houding der regeering. Achter den koning haddeni zij het op
Holland gemunt. De gemoederen waren zoozeer opgewonden, dat de vreemde
ambassadeurs van meening waren, dat het koninkrijk niet ongewijzigd kon blijven
bestaan, zonder een ramp te gemoet te gaan. Het was onontbeerlijk, de bestuurlijke
scheiding in te voeren die, onder een zelfden koning, zelfregeering had gegeven aan
twee volkeren die elkander niet konden begrijpen. De Hollandsche ambtenaars waren
verwonderd en verbitterd over een vijandschap, die zij als een smaad voor

(1) Gedenkstukken, 1815-1825, deel II, blz. 593, 595.
(2) Ibid. blz. 518, 519.
(3) De Engelschman Bagot zegt: ‘The attempt to force the dutch language upon the southern
provinces appears to be so absurd, and is, in fact, so impossible, that it is scarcely to be
supposed that the King should not be eventually compelled to abandon such a hopeless
project’. Gedenkstukken 1825-1830, deel I, blz. 51.
(4) Gedenkstukken 1815-1825, deel II, blz. 422 en volg., 520 en volg. Cf. Keverberg: op cit.,
deel I, blz. 302.
(5) In 1829 schrijft de la Coste tot den Koning dat, zelfs in de Vlaamsche provinciën, ‘degenen
die zich aan U.M. 's regeering meest verknocht toonen, meer gemeenzaam zijn met de fransche
dan met de vlaamsche taal’. Gedenkstukken 1825-1830, deel II, blz. 753.
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hun natie aanzagen. De losse taal der Belgen verontwaardigde hen: ‘Elk herbergier,
elk daglooner, zegt een hunner, is een politiek en acht zich meer in staat om regent
te zijn dan in Holland de verstandigste mannen’(1). De gewaarwordingen der hoogere
standen uitten zich te Brussel, zelfs in bijwezen van het hof, onder een beleedigenden
vorm. ‘Zoo heeft men verleden week, zegt een verslag, toen de Koningin in de
comedie kwam, geene de minste notitie van H.M. genomen, maar is blijven zitten.
Zoo heeft men gisteren avond, toen de Koningin in den schouwburg kwam en met
eenig applaudissement ontvangen werd, chut, chut! geroepen’(2). De genegenheid,
die den prins van Oranje betuigd werd, was niets dan een soort van betooning tegen
den koning, want iedereen wist, dat hij met zijn zoon overhoop lag(3). Een onderlinge
onwil verwekte gedurig prikkeling tusschen de geestelijkheid en de ambtenaars. De
pastoors weigerden de mis te lezen voor de heropening der atheneums na de vacantie;
de magistraten onthielden zich, de processiën bij te wonen. En die bestendig
vernieuwde speldeprikiken onderhielden een bevangenheid en een verbittering, die
heel gemakkelijk konden overgaan tot nationalen haat.

III
De regeering van Willem bleef aldus, rond 1821, na zes jaar bestaan, even impopulair
als bij haar begin, en toch kon niemand loochenen, dat zij heilzaam was. De
nijverheidscrisis, te midden van welke zij samengesteld werd, was voorbij en een
nieuw tijdvak van welvaart opende zich voor het land. Het protectionistisch tarief
van 1816 had weldra zijn doel bereikt, en de Hollandsche koloniën verstrekten nieuwe
markten aan de nijverheid. De opening der Schelde, welke reeds in 1792 verkondigd
werd, doch welke de staatkundige omstandigheden onder de Fransche overheersching
hadden verijdeld, werd nu eindelijk een werkelijkheid. Antwerpen kreeg een
bedrijvigheid die het sedert het eindie der

(1) Zie hooger, blz. 276, n. 1.
(2) Gedenkstukken 1815-1825, deel II, blz. 542
(3) Ibid., deel I, blz. 243.
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XVIe eeuw niet meer gekend had. De bewonderenswaardige ligging van de stad
schonk deze den rang terug, welke de onverbiddelijke politiek van de Vereenigde
Gewesten haar in 1648 ontnomen had. Reeds vóór 1826 vestigden de voornaamste
Amsterdamsche huizen daar bijkantoren, en het was te voorzien dat zij de eerste
haven van het koninkrijk zou worden. De herneming wan den arbeid bracht welstand
in al de provinciën. Nieuwe fabrieken verrezen; de bevolking der steden vermeerderde
dank zij den toevloed dier werklieden van den buiten. De weelderige kleederdracht
bevestigde zienlijk, dat de welstand bij de burgerij teruggekomen was. In 1820 namen
meer dan zes honderd fabrikanten deel aan een in de stad Gent geopende
tentoonstelling van voortbrengselen der nationale nijverheid.
Men wist dat de koning met hart en ziel die herleving naging en dat zijn persoonlijk
initiatief daaraan ruimschoots had bijgedragen. Hij legde zich zelf en legde zijn hof
het gebruik van inlandsche voortbrengselen op. Zijn bijzondere schatkist was vrijgevig
voor de inidusitrieelen. Zijn kabinet stak vol verslagen, welke hij gewetensvol met
de bevoegdheid van een economist bestudeerde. Wat ook daarvan beurtelings én
Hollanders én Belgen mogen gedacht hebben, steeds toonde hij zijn bezorgdheid om
de beide deelen van het koninkrijk gelijkelijk te bevorderen of liever om ze tot hun
gelijk voordeel in een gemeenschappelijke werkzaamheid te vereenigen(1).
De strijdigheid hunner belangen en de financieele toestand van den Staat stelden
hem vóór uiterst netelige vraagstukken. Vooreerst moest Hollands schuld naar
evenredigheid over heel het koninkrijk verdeeld worden en moest hij de Belgische
provinciën daarvan haar aandeel doen betalen. Dat zou onvermijdelijk aanleiding
geven tot een aanzienlijke vermeerdering der belastingen. Werkelijk waren deze
zwaarder dan zij onder het Fransche stelsel waren geweest, en ook dan

(1) Zie het verslag van Kaiserfeld over de in 1826 verwezenlijkte vorderingen. Gedenkstukken
1825-1830, deel I. blz. 264 en volg.
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overal elders op het vasteland(1). Hoewel zij heftig bestreden werden door de
meerderheid van de Belgische afgevaardigden bij de Staten-Generaal, rechtvaardigden
zij toch de vrees niet, welke zij verwekt hadden. De persoonlijke belasting, door de
wet van 28 Juni 1822 opgelegd, bleef na de omwenteling van 1830 bestaan. De
belastingen op het gemaal en op het geslacht, hetzelfde jaar ingevoerd, verwekten
nog grooter misbaar. Het hoeft erkend, dat zij van den beginne af aan en tot het einde
toe een zeer zware last waren voor de lagere standen van de bevolking der
zuiderprovinciën en dat zij haar afgevaardigden een voortreffelijke gelegenheid gaven
om hun oppositie populair te maken. Wat er ook van zij, Willems staatkunde bereikte
het beoogde doel: het begrootingstekort der eerste jaren was in 1826 heel verdwenen.
Het douanestelsel verwekte zulke hartstochtelijke besprekingen en zulke scherpe
gispingen als dat der belastingen. Toen de koning in 1821 het tarief van 1816
verzachtte en een vrijzinniger stelsel in de plaats van zijn protectionisme stelde,
beschuldigden de Belgen hem, dat hij de belangen hunner nijverheid ten voordeele
van den Hollandschen handel verried. Van de 53 in de tweede Kamer aanwezige
Belgische afgevaardigden, stemden 51 tegen de ‘broedermoordende’ wet, die naar
hun zeggen, de ondergang der manufacturen was. Doch haar toepassing ging
integendeel met een aangroei harer bedrijvigheid gepaard. Voortreffelijke maatregelen
bewezen, dat de regeering, in stede van ze in den steek te laten, dezelve met een zorg
omringde, waarvan het verleenen van toelagen en kredieten aan
nijverheidsondernemingen en het stichten van de Algemeene Maatschappij de
welsprekendste blijken zijn. Ook droeg de regeering zorg voor den landbouw. De
graanhandel werd derwijze ingericht, dat de Belgische voortbrengers begunstigd
werden, zonder daarom den vreemden invoer uit te sluiten, die de Hollandsche havens
liet leven. Ten slotte deden de volgens een samenplan ontworpen openbare werken,
naar gelang hunner uitvoering, een economische

(1) Gedenkstukken 1825-1830, deel I, blz. 267, 290.
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beweging ontstaan, die zich, tot de scheiding van de beide deelen van het rijk, van
jaar tot jaar uitbreidde.
Het in 1822 opgericht uitdelgingssyndicaat, dat de oppositie later zooveel grieven
tegen den koning zou verstrekken, werd in den beginne goed onthaald om het gemak,
dat het de industrieelen bood, hetzelve in hun zaken te interesseeren. Die zonderlinge
instelling, die aan alle toezicht onttrokken was en slechts van den koning afhing, gaf
hem in economische zaken een buitengewonen invloed. Het syndicaat bezat de
beheering der domeinen, die van de door den Staat voorgeschoten kapitalen tot het
aanmoedigen van fabrieken, visscherij en landbouw en die van de consignatiekas.
Eigenaar van onroerende goederen, van vaarten, van mijnen, waagde het zich in met
een ‘wettelijken sluier’ gedekte speculaties, waarin het privaat belang van den vorst
en dat van den Staat in een geheimzinnige duisternis versmolten waren.
Daarbij dient gevoegd, dat Willems buitenlandsche politiek zeer behendig bijdroeg
tot het bevestigen van den economischen toestand van het rijk, zonder hem zijn
ontzag bij de liberalen te doen verliezen. Tot groote ergernis van het Heilig Verbond,
erkende hij de revolutie van Spanje en die van de Zuidamerikaansche koloniën, omdat
hij van meening was, dat de handelsmarkten welke dit opportunisme aan zijn rijk
verschafte, meer waard waren dan een ijdele bevrediging van monarchale
eigenliefde(1).
Zulke tastbare en voordeelige uitslagen konden niet nalaten, indruk op de openbare
meening te maken. Willem kon zulks opmerken aan het onthaal, dat hem in 1823 te
beurt viel op een inspectiereis in de zuidelijke provinciën. In 1824 stelt de
Oostenrijksche minister vast, dat de toestand merkelijk verbeterd is in België, waar
men begint te erkennen, dat de koning geenszins de natie aan Holland opoffert.
Volgens den Pruis von Galen is, in 1826, de toestand van het koninkrijk hoogst
bevredigend en begint zich een ‘wezenlijke solidari-

(1) Gedenkstukken 1825-1830, deel I, blz. 207.
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teit’ tusschen zijn beide deelen te vestigen(1). De katholieke burgerij is al te zeer in
haar schik met de hervatting van handel en nijverheid om haar oppositie niet te
verzachten. Na den dood van prins de Broglie bestrijdt zij de Grondwet niet meer.
Ongetwijfeld blijft de vrijzinnige politiek des konings haar ergeren. Maar dan toch
aanvaardt zij voortaan de Staatsregeling en blijft haar ontevredenheid binnen de palen
der wettelijkheid. Nergens wordt ontwaard, dat zij zich bij het verzet der bisschoppen
tegen de instelling der hoogescholen aansloot of campagne maakte tegen de
hervorming van het onderwijs. Kortom, zij hecht geen groot belang aan de nog
schuchtere maatregelen, door den Staat in zake onderwijs genomen. Deze verwekten
zelfs bij de katholieken een wedijver, die het aantal vrije scholen naast de officieele
scholen vermeerderde. Voor de eerste maal sedert het einde der XVIe eeuw, bemoeide
de Kerk zich met de ontwikkeling des volks, omdat zij dezelve aan de burgerlijke
macht moest betwisten. Wat het onderwijs der burgerij betreft, de stichting der
atheneums, die uitsluitend door de kinderen der vrijzinnige families bezocht werden,
schaadde geenszins den voorspoed der godsdienstige colleges, die aan de leiding der
geestelijkheid onderworpen en van haar geest doordrongen bleven.
Doch die geest begint de regeering te ontrusten, omdat hij meer en meer naar
Frankrijk overhelt. De herleving van het catholicisme, welke zich in dit land uit, te
beginnen van het ministerie Villèle (1821) en dat sedert de troonsbeklimming van
Karel X (29 Mei 1825) door het gezag krachtdadig bevorderd wordt, had dadelijk
haar weerslag in België. Terwijl de liberalen tegen dezelve uitvaren, volgt de
geestelijkheid hartstochtelijk dezer wisselvalligheden. Welke tegenstelling tusschen
de koelte en het wantrouwen, welke de koning der Nederlanden haar betuigt en de
bescherming waarmede de koning van Frankrijk ze omringt! Met afgunst ziet zij dat,
ten zuiden van de grens, de congregatiën weder opgericht worden, dat het
confessioneel onderwijs zich uitbreidt

(1) Omtrent die verbetering der openbare meening, zie Gedenkstukken 1815 1825, deel I, blz.
325, 575, 673, 691. Ibid. 1825-1830, deel I, blz. 207, 258, 261, 264, 349.
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en ontwikkelt en dat de Staat, in stede van de Kerk te dwarsboomen, dezelve in haar
zending helpt en haar grondbeginselen naleeft.
Frankrijk, dat zoolang goddeloosheid en scepticisme rondom zich verspreidde, is
weder de groote katholieke natie en de kampioen van het ware geloof geworden.
Hoe zou men niet betrachten zijn voorbeeld te volgen? Het is overigens gekend, dat
Karel X belang stelt in den treurigen toestand der Belgische katholieken en dat hij,
zoo hij zulks vermocht, in hun voordeel zou optreden(1). Het is niet te verwonderen,
dat hun genegenheid aan de zijne beantwoordt. En nog natuurlijker is het, dat de
Belgische geestelijkheid zich door den Franschen invloed laat medesleepen en
denzelve haar seminariën en haar colleges opent. Nu voelt zij met meer bitterheid
de beperkingen welke haar vrijheid besnoeien. Zij is verontwaardigd, omdat zij niet
vrijelijk met Rome mag correspondeeren, omdat de overheden de Jezuïeten en de
‘Ignorantijnen’ bespieden, welke over de grens komen, en dat de regeering; in 1823,
als gevaarlijk voor de openbare veiligheid, de katholieke maatschappij ontbindt welke
te Brussel gesticht werd tot bevordering der godsdienstige letterkunde. Al de
jongelieden, wier ouders gegoed genoeg zijn om hen in Frankrijk te laten studeeren,
laten zich daar in de degelijke grondbeginselen inwijden. Talrijk zijn zij, die de
scholen der Jezuïeten te Parijs en het beroemd college van Saint-Acheul nabij Amiens
bezoeken. Deze groote school oefent een machtigen invloed op België. In 1825
betreurt Schrant de verwoestingen, welke zij daar aanricht, door er den ‘Jezuïetischen
geest’ en samen met dezen den Franschen geest te verspreiden. Bij de prijsuitdeeling
hebben de leerlingen van het college te Aalst een gelegenheidsstuk betreffende den
moord op den hertog van Berry opgevoerd, en de plechtigheid eindigde met den kreet
‘Leve de koning van Frankrijk!’(2).
Ongetwijfeld is de toestand overal zoo bedroevend niet. In Luxemburg, belijdt de
geestelijkheid, dank zij de nabuurschap van Trier en haar betrekkingen met
Duitschland, min-

(1) Terlinden: op. cit., deel I, blz. 412.
(2) Gedenkstukken 1815-1835, deel III, blz. 264.
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der vernielende grondbeginselen. In het land van Luik, te Brussel, te Gent en in de
steden van het Walenland wordt de katholieke invloed bestreden door dien der
liberalen. Doch de Vlaamsche katholieken, die nog behept zijn met den geest van
prins de Broglie, leveren zich zoo onstuimig aan de strekkingen van het Fransch
‘fanatisme’ over, dat zij dreigen de openbare meening te bederven en de veiligheid
van den Staat in gevaar te brengen.
De nieuwe vorm, welken de katholieke werking aangenomen had, maakt deze des
te onrustbarender, daar de regeering geen tastbare grieven tegen dezelve kon inroepen.
De Grondwet leverde haar geenerlei middel om zich te verzetten tegen de propaganda,
welke zij door toedoen van het onderwijs oefende. Het was gemakkelijk geweest
dezelve te bevechten en te overwinnen, zoolang zij gepoogd had openlijk op politiek
terrein te strijden. Zij werd onaantastbaar, van zoodra zij er zich bij bepaalde, onder
den waarborg der godsdienstvrijheid, de geloovigen met haar geest te doordringen,
door middel van scholen en colleges de jeugd in beslag te nemen. En dat ontrustte
den koning. Hij was verbitterd over zijn machteloosheid tegenover de geestelijkheid,
die de Belgische katholieken aan de ‘Jezuïetische grondbeginselen’ en meteen ook
aan den vreemden invloed onderwierp, tegen welken zijn plicht hem gebood hen te
vrijwaren, daar die invloed de Fransche invloed was. In zijn oogen kwam het clericaal
gevaar het Fransch gevaar versterken. Terwijl al zijn pogen strekte tot het bevestigen
en ‘versmelten’ van het koninkrijk, kon hij niet gedoogen, ‘dat een partij met den
vreemdeling heulde om het te verdeelen’, noch dat langer grondbeginselen verspreid
werden ‘die niet alleen er toe strekten, het vertrouwen van de onderdanen in den
vorst te verwijderen, doch ook al de banden los te maken die hen aan hem hechtten
en in zijn Staten ernstige wanorde te verwekken, waarvan de gevolgen niet kunnen
voorzien worden’(1). Hij was overtuigd, dat de Fransche regeering achterbaks die
beweging aanstookte, welke zoo gunstig was voor

(1) H.T. Colenbrander: De Belgische Omwenteling, blz. 139, 140.
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de bedoelingen van inlijving, waarvan hij haar verdacht en welke alleszins
gerechtvaardigd schenen.
Doordrongen van de Josephistische en de Napoleontische traditie als hij was, kon
hij de nieuwe strekkingen niet begrijpen, welke zich in den schoot der geestelijkheid
uitten en die zich van Frankrijk naar België voortzetten. Zijn standpunt bleef dat van
een Febroniaan; zijn ideaal, de oprichting eener nationale Kerk, wil zeggen, een Kerk
die het recht des vorsten eerbiedigt en zich aan zijn politie onderwerpt, zooals zij dit
in de ‘gemengde’ Staten van Duitschland was, of zooals zij in den gulden tijd van
het Gallicanisme ook in Frankrijk geweest was. De aanmatiging van de jonge
ultramontanen, die den godsdienst aan de voogdij van den Staat wilden onttrekken,
het aloud verbond van troon en altaar wilden verbreken om de Kerk, in volle vrijheid,
haar goddelijke zending te laten volbrengen of, om een uitdrukking van Lamennais
te bezigen, om de geestelijke macht des pausen te stellen tegenover de menschelijke
souvereiniteit en ‘den strijd van de partij des hemels tegen de partij der hel aan te
vangen’, kwam hem voor als de afschuwelijke afdwaling van een leer, die even
gevaarlijk was voor de monarchie als voor de maatschappelijke orde. En, vermits
het Fransch ultramontanisme België vergiftigt door toedoen der scholen, blijft niets
anders over om zijn verderfelijken invloed te vernietigen, dan den Staat de hand te
doen leggen op die scholen, welke denzelve in het land verspreiden en, volgens het
heilzaam voorbeeld der Duitsche vorsten, den koning het monopolie van het onderwijs
te bewilligen.
Doch wellicht zal het voldoende wezen, de geestelijkheid voor te lichten om ze
tot de regeering te doen toetreden, want haar onwetendheid is zoo onbetwistbaar als
haar ijver en haar godsvrucht. Hieromtrent gaat iedereen akkoord; de nuntius des
pausen en de graaf van Mérode erkennen, evenals de koning, dat de Belgische priesters
gebrekkig onderwezen zijn en betreuren zulks(1). Een nieuwe hervorming van het
onderwijs, vollediger en grondiger dan die van 1815, zal voorzeker het land zuiveren
van de noodlottige denk-

(1) Terlinden: op. cit., deel II, blz. 221, 238.
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beelden die, naar 's konings meening, slechts vat konden hebben op geesten die al
te weinig ontwikkeld waren om daarvan het ongerijmde te begrijpen. Meteen zal de
geestelijkheid het vermogen ontnomen worden, welk zij te danken heeft aan de
vrijheid van onderwijs, om de jeugdige geslachten op te leiden. De Staat heeft tot
plicht de inwoners, reeds van de kindsheid af, er toe voor te bereiden hem te dienen
en zijn pogingen te ondersteunen, want deze strekken slechts tot hun voordeel en tot
hun vooruitgang. Hij weet bij voorbaat, dat hij mag rekenen op de hulp der liberalen,
wier anti-clericalisme scherper wordt naarmate de ultramontaansche strekkingen
zich duidelijker bevestigen. Want deze alleen dienen bestreden. Willem koestert
tegen het catholicisme geenerlei confessioneele vijandschap. En om zulks te bewijzen,
vertrouwt hij, juist als hij den strijd aanvangt, de leiding van het onderwijs die hij
tot hiertoe slechts aan protestanten begeven had, aan een Belgischen katholiek: van
Gobbelschroy. Die nieuwe bestuurder is, overigens, de Josephistische strekkingen
toegedaan. Hij is katholiek, doch een Staatskatholiek, en juist daarom verwekt zijn
aanstelling den argwaan, dien zij zou doen verdwijnen.
Een besluit van 25 Juli 1822 had het ambt van lager onderwijzer in de
gemeentescholen van de zuidelijke provinciën afhankelijk gemaakt van de afgifte
eener officieele machtiging. Den 1n Februari 1824 werd die machtiging opgelegd
aan de burgerlijke of godsdienstige vereenigingen die zich aan openbaar onderwijs
wijdden. Den IIn derzelfde maand, onderwierp een ander besluit de kloosterscholen
aan de gemeene wet; daarbij werd bepaald, dat niemand als lid eener
onderwijsgemeenschap mocht aangenomen worden, zoo hij geen
bekwaamheidsdiploma bezat. De geestelijke overheid werd dus het vermogen
ontnomen, naar eigen believen de voorlichters der kindsheid te benoemen. De Staat
beschouwde het onderwijs als een openbaren dienst en eischte voor zich alleen de
bevoegdheid, de bekwaamheid der onderwijzers te waardeeren. De verplichting van
het diploma liet hem bovendien toe, de nationaliteit dezer laatsten te kennen. Hij
maakte daarvan gebruik om de Fransche ‘igno-
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rantijnen’, die zich in groote getale in de Waalsche provinciën nedergezet hadden,
naar de grens te laten voeren.
Die eerste maatregelen der regeering zijn slechts de voorboden van die, opgelegd
door de besluiten van 14 Juni 1825. Hun doel is, al de inrichtingen voor middelbaar
onderwijs, waar de jongelieden hun opleiding ontvangen voor de vrije beroepen en
voor den geestelijken stand, onder officieel toezicht te plaatsen. Inderdaad, door die
scholen die groetendeels godsdienstige colleges zijn, houdt de Kerk de katholieke
burgerij onder haar invloed, en ook in dezelve vindt zij leerlingen voor haar
seminariën. Om haar de leiding van den openbaren geest te ontnemen, om de
ultramontaansche grondbeginselen te bestrijden, om een echt nationaal onderwijs te
stichten, hoeft dus vóór alles de vrijheid beperkt, welke zij ten nadeele van den Staat
geniet(1). Derhalve beveelt de koning, overeenkomstig artikel 226 van de Grondwet,
bij hetwelk het openbaar onderwijs aan zijn zorgen toevertrouwd wordt, dat voortaan
geenerlei college of atheneum mag geopend worden zonder het oorlof van het
departement van Binnenlandsche Zaken, dat al die scholen onder dezes toezicht
zullen staan en dat niemand er onderwijs mag geven zonder in een der hoogescholen
van het koninkrijk den graad van candidaat of dokter in de letteren te hebben bekomen.
Ten einde ‘bekwame geestelijken voor de Roomsch-katholieke Kerk te vormen’,
werd denzelfden dag een ‘Philosophisch College’ ingesteld, waar de toekomstige
leerlingen van de seminaries een voorbereidende opleiding zouden ontvangen. Er
was besloten, dat de leeraren van dit College zouden aangesteld worden door den
minister van Binnenlandsche Zaken, ‘na den aartsbisschop van Mechelen gehoord
te hebben’. De koning was overtuigd, dat Mgr. van Méan opnieuw blijk zou geven
van de gedienstigheid, welke hij hem in 1816 betuigd had in de zaak van den eed,
en dat de toetreding van den primaat van België tot het Phi-

(1) Van Gobbelschroy zegt, dat de besluiten genomen werden om het ultramontanisme te
bestrijden, om het onderricht der geestelijkheid te verheffen en dezelve denkbeelden in te
prenten die overeenstemmen met de princiepen der Gondwet. Gedenkstukken 1825-1830,
deel II, blz. 517.
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losophisch College van zelf die der geestelijkheid zou medebrengen.
Doch wat zou die geestelijkheid maatregelen aanvaarden, welke Josef II deden
verrijzen onder de trekken van Willem? Om te veronderstellen, dat zij gedwee zou
bukken onder de voogdij van den Staat, zou men niet alleen den hardnekkigen
wederstand moeten vergeten, welken zij Josef en Napoleon vroeger geboden had,
doch bovendien de macht der nieuwe strekkingen miskennen, welke haar met afgrijzen
alle bemoeiing van de burgerlijke macht met godsdienstzaken deed verwerpen. Alles
wat bedrijvig, jong en levendig in de Kerk was, zou 's konings optreden als een
ondraaglijke uitdaging beschouwen. Op het oogenblik zelf dat de vrijheid het
wachtwoord der katholieken werd, verstond de regeering hen achteruit te drijven en
hun de traditie van het monarchaal despotisme op te leggen. Tusschen de
grondbeginselen des konings en die der jonge ultramontaansche partij was aan geen
vergelijk te denken. Zoo hij meende, dat de Belgische geestelijkheid dezelfde
goedwilligheid aan den dag zou leggen als de Duitsche geestelijkheid jegens de
Duitsche vorsten betuigde, moest zijn zelfvertrouwen hem eens te meer overtuigd
hebben, dat het hem voldoende was te willen, om gehoorzaamd te worden. Overigens
was hij, als naar gewoonte, slechts bij zijn goedkeurders te rade gegaan, namelijk
van Gobbelschroy, een der achterblijvende Josephisten, Schrant, een man die
godvruchtig was doch schrik had voor de Jezuïeten, Warnkoenig, een geleerde, die
de grondbeginselen van het Duitsch openbaar recht toegedaan was. Zoo men de zaak
van hooger beschouwt, stelde de door de besluiten van 14 Juni in België geopende
crisis, werkelijk niet alleen twee leerstellingen tegenover elkander, doch ook twee
invloeden: de Duitsche invloed aan de zijde des konings en de Fransche invloed aan
de zijde der geestelijkheid.
Den 23n Juli schreef Mgr. van Méan tot den koning, dat zijn geweten hem niet
toeliet het Philosophisch College goed te keuren, en den 12n Augustus betuigde hij
hem zijn ‘levendigste spijt’, omdat hij het ambt van curator dier inrichting niet kon
aanvaarden(1). De hulp waarop Willem gerekend

(1) Terlinden: op. cit., blz. 383 en volg.
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had, ontsnapte hem dus. Doch het was te laat om te wijken, en het Philosophisch
College, te Leuven ingericht in het gebouw zelf dat vroeger tot het seminarie van
Josef II had gediend, werd den 17n October geopend. Het was ingericht geworden
voor 1200 studenten; het telde er slechts 167 en dat aantal zou voortdurend afnemen.
Willem was er de man niet naar, om voor de openbare meening de vlag te strijken.
De onwil waartegen hij aanbotste, maakte hem nog hardnekkiger. Bij het oprichten
van het Philosophisch College, had hij in navolging van Josef II gehandeld. Zijn
gekrenkt absolutisme gaf hem weldra een aan Philips II ontleenden maatregel in.
Zijn besluit van 14 Augustus 1825 ontnam de Belgen die buiten het koninkrijk
gestudeerd hadden, het recht van toegang tot de universiteiten en tot de openbare
bedieningen; het doet gedenken aan het besluit van den koning van Spanje, in 1570,
waarbij de jongelieden der Nederlanden verboden werd, de scholen van het buitenland
te bezoeken(1). De maatregel waartoe Philips zijn toevlucht genomen had om zijn
onderdanen voor de Calvinistischen invloed te vrijwaren, werd door Willem
aangewend om hen aan het Fransch ultramontanisme te ontrukken. Want het is op
Frankrijk dat hij het gemunt heeft, evenals Philips het op Genève gemunt had. En
overtuigd, dat hij gelijk heeft, onderwerpt de vrijzinnige koning zijn onderdanen aan
hetzelfde despotisme als de katholieke koning.
Bovendien voelde hij, dat hij bestand was tegen de misnoegdheid der katholieken.
De burgerij was klaarblijkelijk niet genegen te breken met een regeering, wier
economische politiek zoo heilzaam voor haar was. Zoo verscheidene Belgische
afgevaardigden de vrijheid van onderwijs in de Staten-Generaal verdedigd hadden,
zoo waren toch de begrootingen met een groote meerderheid aangenomen geworden.
En de geestelijkheid jammerde wel, doch protesteerde niet. Méan bezat geenszins
de wilskracht van Franckenberg of de Broglie. Zijn hooge ouderdom en zijn eerbiedige
goedwilligheid jegens de kroon ontnamen zijn vermaningen alle waar-

(1) Geschiedenis van België, deel IV, blz. 17.
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de, omdat het geweten was, dat zij geenerlei gevolg zouden hebben.
Ook de ontreddering van de bisschoppelijke inrichting was een oorzaak van
zwakheid voor de Belgische Kerk. Er was geen bisschop meer te Luik sedert 1808,
te Doornijk sedert 1819, te Gent sedert 1821, en Mgr. Pisany de la Gaude, die den
zetel van Namen bekleedde, stierf den 28n Februari 1826. Ten slotte was Rome
bepaald tegen de ontketening van een godsdienststrijd. Ongetwijfeld veroordeelde
de paus de nieuwe inrichting van het onderwijs en het Philosophisch College. Hij
zond Mean brieven van gelukwensching en aanmoediging, doch vermeed zorglijk,
de geestelijkheid aan te wakkeren tot een geweldigen wederstand, welke met één
woord van hem had ontstaan. Zijn wensch, den koning te nopen tot een schikking,
welke het statuut der Kerk in het koninkrijk had geregeld en de Hollandsche
katholieken met den Heiligen Stoel had verbonden, verklaart alleszins die voorzichtige
houding; de koning wist overigens, dat hij op dezelve mocht rekenen.
Willem, die zeker was een verzet te kunnen bedwingen, dat alles scheen tegen te
werken, behandelde hetzelve met een trotsche, verachtende stoutmoedigheid. Hij
beval de provincie-gouverneurs de kleine seminariën, desnoods met geweld, te sluiten.
Hij liet op de briefwisseling van Mgr. van Méan met Rome ‘een toezicht uitoefenen
waarvan de strengheid alle verbeelding te boven gaat’, en een ministerieelen brief
openbaar maken, waarbij de aartsbisschop beschuldigd werd, dat hij de
‘welvoegelijkheid’ en den aan den vorst verschuldigden eerbied vergeten had(1).
Vervolgingen werden ingespannen tegen den pastoor van Sint-Lievens-Hautem, die
de regeering van op den predikstoel had aangevallen, en tegen een Lierschen priester,
die een Latijnsch gedicht tegen de Calivinisten had geschreven(2). De goedkeuring
van de liberale en de ministerieele pers vergrootte nog het hartzeer der katholieken.
Zij dachten dat de koning persoonlijk de vijandschap deelde, welke die pers jegens
de Kerk betuigde. Een gehoor, dat hij Mgr. Vet,

(1) Terlinden: op. cit., deel I, blz. 404, 462.
(2) Bergman: Geschiedenis der stad Lier, blz. 563.
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hoofd der afgescheiden Kerk van Utrecht, verleend had, werd als een uiting ten
voordeele van het Jansenisme uitgelegd. Ten slotte werd het verleenen van toelagen
aan de inrichtingen van onderling onderwijs, juist ten tijde dat de broeders der
Christelijke liefde uit het land gedreven werden, toegeschreven aan het voornemen,
den godsdienst uit de school te bannen.
Te midden van de verbittering der gemoederen, ontwaakte de confessioneele
onverzoenlijkheid. Door verdraagzaamheid langs ambtelijken weg te willen opleggen,
had de koning geen anderen uitslag bekomen, dan de Belgische Kerk tot een
bekrompen en achterdochtig exclusivisme terug te brengen. De luidruchtige toetreding
der Calvinisten tot de besluiten van 14 Juni gaf dezelven als een reuk van ketterij.
Betreurenswaardige woorden waren uitgesproken geworden. In de Staten-Generaal,
had een afgevaardigde van het Noor den, van Utenhove van Heemstede, onder de
goedkeuring zijner protestantsche collega's, de Belgische geestelijkheid verweten,
dat zij ‘geploft was in de duisternis der onwetendheid en dat zij zich aanstelde als
bezield met het onverdraagzaamst fanatisme’(1). De Kerk beantwoordde die aanvallen
met een verdubbeling van rechtgeloovigheid. Een Fransch priester, die te Brussel
tegen den aartsbisschop gepredikt had, werd met interdict gestraft. Het leven van
Jezus, kort te voren door Schrant uitgegeven, werd op den index geplaatst. In
verscheidene gemeenten van Vlaanderen, weigerden de pastoors de absolutie aan de
leden van de maatschappij voor Hollandsche propaganda ‘Tot nut van 't Algemeen’(2).
Ongetwijfeld zag de koning in die beweging een gunstige gelegenheid om met
Rome de sedert 1822 aangevangen onderhandelingen tot het sluiten van een
concordaat te hervatten. Deze, nu aan een katholiek, den graaf van Celles opgedragen,
liepen eindelijk af, den 25n Juli 1827(3). Het statuut, dat zij

(1) De Gerlache: op. cit., deel I, blz. 386.
(2) Gedenkstukken 1825-1830, deel II, blz. 89; P. Claeys: Mémorial de la ville de Gand, blz.
481.
(3) Omtrent de bespreking van het Concordaat, zie Terlinden: op. cit., deel II, blz. 60 en volg.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

323
op gansch het koninkrijk uitstrekten, vervulde den wensch van het pausdom, dat nu
de Hollandsche katholieken rechtstreeks onder zijn gezag kon stellen. Het schiep
diocesen te Amsterdam, te 's-Hertogenbosch en te Utrecht in het Noorden. In het
Zuiden herstelde het den in 1801 afgeschaften, zetel te Brugge, naast die van Luik,
Doornijk, Namen en Gent. Zulke kostbare voordeelen hadden Leo XII genoopt, den
koning een ruime tusschenkomst in de bisschopsverkiezingen te bewilligen. Het
Concordaat erkende dezen het recht, zich door de kapittels de lijst der candidaten te
doen voorleggen en daarop de namen te schrappen, die hij niet wenschte daarop te
zien. De gekozenen zouden, na hun canonieke aanstelling, hem den eed van
getrouwheid zweren. De geestelijken van ondergeschikten rang zouden denzelfden
eed afleggen vóór de daartoe door hem aan te wijzen overheden. Daarentegen zou
elke diocese, overeenkomstig de algemeen aangenomen grondbeginselen, haar onder
de leiding van den bisschop geplaatst seminarie bezitten.
De paus meende, dat de aanneming van het Concordaat van zelf de afschaffing
van het Philosophisch College medebracht. Allerminstens drukte hij daarvan de
overtuiging uit in de van erkentelijkheid blakende redevoering, welke hij den 17n
September vóór het Consistorie uitsprak. Doch weldra werd hij ontnuchterd. Had de
door de katholieken betuigde vreugde bij Willem argwaan verwekt, had hij de
ontevredenheid van liberalen en Calvinisten gevreesd, of had hij zich niet kunnen
getroosten in een voor zijn eigenliefde bittere toegeving, om het even, op 5 October
zond hij de provincie-gouverneurs een omzendbrief, verklarende, dat het Concordaat
slechts zou toegepast worden ‘met de voorbehoudingen welke de wetten vereischen...,
dat niets dus aan den bestaanden staat van zaken gewijzigd was’, dat bovendien, in
afwachting van de benoeming van ‘wijze en verlichtte’ bisschoppen, de huidige
wetgeving van kracht zou blijven, zoowel in zake onderwijs als ten opzichte van het
Philosophisch College.
De koning nam dus met de linkerhand terug wat hij met de rechterhand had
gegeven. Met een onbegrijpelijke onvoor-
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zichtigheid, stelde hij zich tegenover de katholieken aan, alsof hij hen gefopt had.
Op het oogenblik zelf, dat de bevrediging zou gebeuren, verstrekte hij hun een nog
ergere grief dan al degene welke hij reeds verwekt had. ‘Tot op het oogenblik, dat
dit stuk (de omzendbrief van 5 October) gekend was, schrijft de Gerlache, was ons
verzet gematigd, geduldig, eerbiedig geweest; doch het veranderde van aard, toen
wij vernamen, dat geenerlei vrede mogelijk was met lieden, die onbeschaamd al hun
beloften verbraken’(1).

(1) De Gerlache: op. cit., deel I, blz. 408.
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Hoofdstuk IV
De partijen en de regeering
I
Na het einde van de crisis 1815-1820, had de ontwikkeling der nijverheid de Belgische
burgerij langzamerhand tot Willem doen toetreden. Zoowel katholieken als liberalen
wisten hem dank voor de bezorgdheid, welke hij ten opzichte van de stoffelijke
belangen betuigde. In stede van hem te bespotten, zooals de adel deed, omdat hij zijn
eigen fortuin in speculaties en ondernemingen stak en zich terzelfder tijd als zijn
onderdanen verrijkte, waren de zakenmannen hem erkentelijk voor een houding, die
niet alleen hun vertrouwen in de toekomst versterkte, doch die bovendien nog als
het ware een solidariteit tusschen hen en den koning schiep. De degelijkheid zijner
persoonlijke regeering in economisch opzicht maakte het moeilijk hem op eenig
ander gebied te bestrijden. Niettegenstaande hun grieven, hadden de katholieken
hem niet openlijk durven bestrijden. De bezittende klasse kon niet breken met een
vorst, die de vermeerdering van den openbaren rijkdom zoo zeer behartigde en zoo
volkomen met haar akkoord ging over de noodzakelijkheid, den Staat dat censitair
karakter te behouden, dat de Grondwet hem gegeven had.
Doch zoo de bestendige vorderingen van de welvaart in België den koning te baat
kwamen, toch droegen zij geenszins bij tot de bevestiging van het koninkrijk. Zonder
overdrijving mag gezegd, dat zij tot dezes nadeel werkten en dat Willems politiek,
in stede van de ‘versmelting’ te bevorderen, het land daarvan verwijderde, juist om
reden van haar welslagen.
De economische bedrijvigheid, welke zij in België verwekte, moest daar
noodzakelijk het onder de vreemde overheersching ingesluimerd nationaal bewustzijn
wakker schud-
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den. In de maatschappelijke orde hangt alles aan een en als de wilskracht van een
volk ontwaakt, kan dezelve geen perken worden gesteld. Evenals op het einde der
XVIIIe eeuw, de welvaart der Fransche burgerij dezelve tegen het Oud Stelsel had
doen opstaan, zou ook de Belgische burgerij, zoodra zij zich haar kracht en
belangrijkheid bewust werd, noodzakelijkerwijs met ongeduld den toestand lijden,
die de hare was in den Staat. Ongetwijfeld teekende zij niet meer, als in 1815, verzet
aan tegen de vereeniging met Holland. Zij had daaruit in al te ruime mate baat
getrokken, om den minsten lust te voelen die te verbreken. Doch zij begon met des
te meer bitterheid de ondergeschiktheid van de Zuiderprovinciën aan de
Noorderprovinciën te voelen, daar deze niet het minst met gene konden wedijveren.
Terwijl België zienlijk veranderde, betuigde het aan zijn overleveringen getrouwe
Holland veel minder scheppenden ijver en geest van vooruitgang. Het ontwikkelde
zich wèl, doch langzaam, zonder vuur of overijling. Zijn handel volgde slechts traag
de stijgende vorderingen van de Vlaamache en van de Waalsche nijverheid. Tegenover
die stoutmoedige en hardnekkige werkers, die de Belgen waren, hadden de Hollanders
het voorkomen van behoudsgezinde patriciërs, die met een voorzichtige wijsheid
hun solied vermogen beheeren. Kortom, tusschen de beide landen bestond de
tegenstelling van de beide volkeren, het een aan het verleden gehecht, het ander de
toekomst vol vertrouwen inkijkend. De economische evolutie verscherpte de
eeuwenoude tegenstelling hunner karakters en hunner denkbeelden, in stede van ze
te verzachten. En zij verscherpte die nog te meer door de conflicten welke, in zake
handelswetgeving, gedurig tusschen de kooplieden van het Noorden en de fabrikanten
van het Zuiden oprezen.
Het was onmogelijk, dat de Belgen niet met stijgenden wrevel de
onrechtvaardigheid duldden, welke hun aangedaan werd in een Staat, waarin zij den
tweeden rang bekleedden, terwijl zij het bewustzijn hadden, dat zij den eerste
verdienden. De voorkeur, in alle takken van het bestuurswezen aan de Hollanders
gegeven, de gelijkheid van vertegenwoordiging van de beide deelen van het koninkrijk
in de Staten-Generaal, in spijt van de ongelijkheid der bevolkin-
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gen, het opleggen van het Nederlandsch aan de verfranschte burgerij der Vlaamsche
gewesten, waren zoovele grieven die nog geen aanleiding gaven tot luid protest, maar
welke echter verschrikkelijke wapens zouden leveren, zoodra de oppositie er toe zou
besluiten een strijd aan te vangen, dien de omstandigheden hadden verdaagd, doch
die, in 1828, zou uitbarsten met een des te grooter geweld, daar hij langer was
uitgebleven.
De regeering, of liever de koning, vermits koning en regeering één waren, schijnt
het dreigend gevaar niet bemerkt te hebben. Daar de koning van den beginne af door
de Belgische liberalen gesteund werd, was hij er aan gewoon geraakt te meenen, dat
hij in alle omstandigheden op hen mocht rekenen. Hij beschouwde hen als een
ministerieele partij die zijn inzichten toegedaan was en zoozeer als hij zelf de belangen
der kroon behartigde. Dat was een grove dwaling. De volharding en de kracht,
waarmede de vrienden van Dotrenge en Reyphins den koning ondersteund hadden,
kwamen enkel voort uit het feit, dat zij dezelfde tegenstrevers te bekampen hadden.
Evenals hij voorstanders van de ondergeschiktheid der Kerk aan den Staat, hadden
die Josephistische of liever die Bonapartistische liberalen vastberaden aan zijn zijde
plaats genomen om de clericalen te bestrijden. Doch hun anti-clericalisme was niet
ingegeven, als dat des konings, door de noodzakelijkheid, de eenheid van het
koninkrijk te bevestigen. Het was slechts het gevolg hunner toetreding tot de
grondbeginselen van den modernen Staat, zooals Napoleon dien na de Revolutie
gebouwd had. Zij hadden de maatregelen goedgekeurd, welke Willem tegen hun
katholieke landgenooten genomen had; doch zij deden dit niet ten voordeele van de
verdragen van 1815 of van de ‘versmelting’; neen, zij handelden uit innige overtuiging
en hun houding ware juist dezelfde geweest onder elk ander régime. De koning had
het dus volkomen mis, als hij meende, dat zij, wat er ook gebeuren mocht, zijn politiek
zouden voorstaam. Hun verbond met hem was slechts een quaestie van opportuniteit.
Zij hielden er zich aan vast, omdat, voor hen, het clericale vraagstuk alle andere
verdrong. Hun
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afschuw voor de Jezuïeten had hen tot elke regeering doen toetreden, die besloten
was dezen het hoofd te bieden.
Doch rond het jaar 1828, begon dit anti-clericalisme, dat de liberalen van dien tijd
heel en al in beslag genomen had, voor zorgen van anderen aard te wijken. Bij de
jonge lieden, die het Oud Stelsel niet hadden gekend en hun loopbaan eerst aanvingen,
kwam de Kerk niet meer voor als de onverzoenlijke vijandin der nieuwe maatschappij.
Eenigszins ongeloovig, ten gevolge van het in atheneums en lyceums ontvangen
onderwijs, koesterden zij ongetwijfeld een zeker wantrouwen jegens dezelve, doch
dat koesterden zij ook ten opzichte van een Staat, die onder voorwendsel van de
moderne vrijheden tegen haar te verdedigen, deze tot eigen voordeel inpalmde. Het
Napoleonisme hunner vaderen was hun niet meer voldoende. Staatkundig despotisme
was hun zoo ondraaglijk als godsdienstig fanatisme. Gevormd door het lezen van
die dagbladen van vluchtelingen, welke Willem goedwillig in België niet alleen tegen
de clericalen en doch ook tegen de Bourbons had laten uitvaren, hadden zij
langzamerhand allen eerbied voor de volstrekte monarchie verloren. Op hun leeftijd
stelden zij hartstochtelijk belang in den opzienbarenden strijd welken, sedert het
ministerie de Villèle, de Fransche liberalen voerden tegen de ‘ultra's’ en tegen het
koningschap van goddelijk recht. De redevoeringen van Royer Collard wonden hen
op. De politieke geschriften van Benjamin Constant leerden hun de eerste beginselen
van de theorie der grondwettelijke en parlementaire regeering, waarvan de opkomst
van het ministerie Martignac te Parijs (5 Januari 1828) de voorbode scheen te wezen.
Welke tegenstelling tusschen de Staten-Generaal en het Fransch Parlement! Hier
zag men partijen die streden om de kroon haar programma op te leggen en die, door
haar stemming, het lot van de vóór de Kamers, wil zeggen vóór de natie
verantwoordelijke ministers in handen hadden. Daar, afgevaardigden, staande onder
de plak van de ministers, welke de koning zich gewaardigde hun op te leggen en
verlaagd tot de rol van sollicitanten. Aarzeling was niet mogelijk tusschen twee
stelsels, waarvan één zich beriep op de volks-
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souvereiniteit en op de door de Revolutie verkondigde ‘onsterfelijke grondbeginselen’,
terwijl het ander halsstarrig in de ouderwetsche overlevering van het absolutisme
bleef ploeteren. De jonge ‘Jacobijnen’ aarzelden dan ook niet. De vrijheid, zooals
zij die begrepen, was de van de voogdij van den Staat ontslagen vrijheid op alle
gebied, die slechts van den wil der burgers afhing en gelijk was voor alle denkwijzen
als voor alle gelooven. Le Globe, een blad dat, van zijn verschijning af, in 1824, de
tolk van die nieuw-liberalen was, eischte immers de vrijheid van onderwijs, en bracht
de Kerk aldus de onverhoopte hulp van de voorwacht dier partij, welke zij tot dan
toe als haar onverzoenlijke vijandin had beschouwd.
Zooals men ziet, is de nieuwe richting van het Belgisch liberalisme te verklaren
door dien Franschen invloed, welken de koning zelf, op staatkundig gebied, zoo
onbedachtzaam had bevorderd. In strijd met wat daarover beweerd werd, is zij
geenszins te wijten aan het onderwijs der in 1817 gestichte hoogescholen.
Ongetwijfeld hadden de jonge liberalen, meerendeels advocaten of letterkundigen,
die scholen bezocht. doch zij hadden er wel rechtskundige kennis en diploma's, doch
hun denkbeelden hadden zij daar niet opgedaan. De uitstekendste hoogleeraars,
Schrant en Warnkoenig bij voorbeeld, hadden voor ben de grondbeginselen
onderwezen van dat verlicht absolutisme, waartegen zij opstonden. De regee ring
had zorglijk slechts leeraars gekozen, wier leerstellingen met haar inzichten strookten.
Allen, Hollanders, Duitschers of in de Duitsche school opgeleid, hadden door
oorsprong of uit grondbeginsel, evenveel eerbied voor de rechten der monarchie als
afkeer voor de revolutionnaire en democratische denkbeelden. Die geleerden en die
belezenen bleven overigens voorzichtig van het politiek terrein af. En de objectiviteit
zelf van hun onderwijs belette hetzelve invloed te oefenen op een jeugd, die vol
begeerte naar handelen was, die zich na de lessen opwond bij het lezen der dagbladen.
Werkelijk oefenden de universiteiten geenerlei invloed op den openbaren geest. Haar
rol, die zij gewetensvol vervulden,
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was de jongelieden tot de beoefening der vrije beroepen voor te bereiden en geenszins
van hen burgers te maken.
De Fransche invloed die, in de XVIe eeuw, de evolutie van het protestantisme in
België had bewerkt(1), bewerkte er dus ook die van het liberalisme in het begin der
XIXe eeuw. De vervorming welke hij, tusschen 1825 en 1828, in de gemoederen
bracht, kan niet beter aangetoond worden dan door het voorbeeld van Louis de Potter,
dien de omstandigheden weldra op den voorgrond zouden plaatsen. Die afstammeling
van een oude Brugsche familie, had in den, beginne ergernis verwekt door zijn
Voltairiaanschen twijfelgeest. In 1822 had zijn vriend Chênedollé hem
gelukgewenscht, omdat hij ‘wapens zocht in het arsenaal der pausen om ze te
bestrijden en den priesterlijken colossus neer te vellen’(2). In zijn Histoire des Conciles
en in zijn Vie de Scipion de Ricci had hij de Kerk heftig aangevallen en Vilain XIIII
deed hem in een brief het compliment, dat hij ‘op een uur ver naar den brandstapel
rook’. Zijn anti-clericalisme had hem natuurlijk tot de regeering doen toetreden. Hij
behoorde tot dit klein aantal Belgen, die ‘dulden dat de Hollanders hen landgenooten
heeten’. Hij was bevriend met Falck, bezocht te Rome dikwijls Reinholds salon, en
vernam van zijn vriend Groovestins, dat de koning zijn Vie de Ricci met veel
belangstelling las. Doch bij hem ging de haat voor den priester met haat voor den
edelman gepaard. In 1824 had hij, na den dood zijns vaders, in een brief vol
minachtende spotternij, den adelbrief geweigerd, welken deze had gevraagd. Meer
en meer helde hij naar de democratie over. Het absolutisme, zelfs als het zoo ‘verlicht’
was als dat van Josef II en van Willem, kwam hem voor als een hoon jegens de
souvereiniteit des volks. Hij kon niet aannemen, dat de regeering, onder het
voorwendsel, de Jezuïeten te bestrijden, zich een wederrechtelijke macht aanmatigde,
en hij zag in haar aanspraak om in België een, nationale Kerk te stichten, het
voornemen,

(1) Geschiedenis van België, deel III, blz. 418.
(2) Ik ontleen deze aanhaling, evenals die welke volgen, aan de Potters onuitgegeven
briefwisseling, die in de Koninklijke Bibliotheek bewaard wordt.
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‘de Kerk aan het juk der politiek te onderwerpen’. Die vijand der pausen werd er
aldus toe genoopt, in 1824, de katholieke quaestie als een ‘levensquaestie’ te
beschouwen. Om dezelve door de vrijheid op te lossen en terzelfder tijd het gezag
neer te vellen, dat zich daarvan een werktuig van despotisme had gemaakt, was hij
bereid zijn gewezen tegenstrevers de hand te reiken.
Ondertusschen, traden in de politieke loopbaan een menigte jongelieden, die de
dorst naar vrijheid niet een grootmoedigen ijver vervulde. Hun idealisme, gevoed
met de grondbeginselen van 1789 en met de verklaring der rechten van den mensch,
liet hun in het parlementair stelsel de voorzetting zien van het werk der Revolutie,
waarvan zij zich als de discipelen aanstelden. Daar waren, te Brussel, naast
Ducpétiaux, Levae, Jottrand, Charles de Brouckère, de Leuvenaar Sylvain van de
Weyer, de Bruggeling Paul Devaux, de Luxemburger J.-B. Nothomb; te Luik, Charles
en Firmin Rogier, Joseph Lebeau, een nieuw geslacht, waarvan de jongsten nauwelijks
twintig, de oudsten voor het meerendeel geen dertig jaar telden en die, na de
hoogeschoolstudiën, rechtzinnig en belangeloos, de ondankbare en gevaarlijke
loopbaan van dagbladschrijver hadden gekozen.
Onder den invloed van die goedgunstige propagandisten, kreeg de pers schielijk
een nieuw leven. Mathieu Lansberg (in 1828 Le Politique geworden), werd in 1824
te Luik door de gebroeders Rogier gesticht; Le Belge verscheen te Brussel in 1826.
De oude dagbladen, waarin het ministerieel liberalisme zich tot dan toe geuit had,
zagen met spijt hun lezers overloopen naar die stoutmoedige, geestdriftige nieuwe
kranten.
Uit hoofde van hun grondbeginselen zelf, zouden die jonge liberalen vroeg of laat
met de katholieken een verbond sluiten, dat het klaarblijkelijkst belang hunner partij
hun overigens oplegde. Zij ontveinsden zich niet, dat de strijd welken zij met ongeduld
tegen de regeering te gemoet zagen, van te voren verloren was, zoo zij slechts op
hun eigen krachten mochten tellen. Want de liberale denkwijze, uitsluitend tot de
steedsche burgerij behoorend, was slechts, niettegen-
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staande de vorderingen welke zij sedert het Keizerrijk voortdurend had gemaakt, de
denkwijze eener minderheid, wier kracht geenszins de geringe getalsterkte kon
vergoeden. Zoolang de katholieken halsstarrig voor de Kerk den voorrang hadden
geëischt, welken zij onder het Oud Stelsel had genoten, was met hen geen
verstandhouding mogelijk geweest. Doch nu evolueerden diezen op hun beurt en
riepe zij de grondbeginselen in, welke zij zoolang hadden bestreden. In stede van de
vrijheid voor zich alleen te eischen, gunden zij die nu ook aan hun tegenstrevers. Zij
verwierpen het privilege, ten bate van het gemeen recht. Zij waren bereid zich met
de moderne maatschappij te verzoenen, zoo deze slechs, met de absolutistische traditie
der XVIIIe eeuw brekend, ophield hen aan de Staatsreden te onderwerpen en hen de
gelijkheid te weigeren welke zij iedereen toekende.
Vergeefs poogde le Journal de Gand hen in verlegenheid te brengen, door het
bisschoppelijk manifest van 8 October 1814 over te drukken, waarbij de herstelling
der tienden, der geestelijke rechtbanken en der priesterprivileges werd geëischt. De
jonge katholieken hadden die aanspraken zoo volkomen laten varen als de jonge
liberalen met het anti-clericalisme hunner voorgangers hadden gebroken. Niet meer
Mgr. de Broglie, doch Lamennais erkenden zij nu als hun leider.
Toen deze verkondigde, dat de Kerk haar heil slechts diende te zoeken in de
vrijheid, ‘waarvan de wereldlijke macht betracht haar langzamerhand te berooven’
en haar als een plicht aanrekende, niet langer met de regeeringen, betrekkingen te
onderhouden, welke ‘haar in een staat van afhankelijkheid houden, die onvereenigbaar
is met haar allereerste rechten’, schonk hij de Belgische katholieken een programma,
dat al te zeer met hun behoeften en hun strekkingen overeenkwam, dan dat zij voor
zijn nieuwigheid en zijn stoutheid zouden schrikken, zooals een groot deel der
Fransche geestelijkheid deed(1). Nauwelijks was zijn opzien-

(1) Voor den invloed van Lamennais op de Belgische katholieken, zie Terlinden: op. cit., deel
II, blz. 240, 253 en volg. en vooral blz. 405 en volg. (verslag van den internuntius aan Rome).
Cf. Delplace: La Belgique sous Guillaume I, roi des Pays-Bas, blz. 165 (Leuven, 1899); G.
Monchamp: L'évêque van Bommel et la Révolution belge. Bullet. de l'Acad. Roy. de Belgique,
Classe des Lettres 1905, blz. 393 en volg.; Colenbrander: De Belgische Omwenteling, blz.
149; Gedenkstukken 1825-1830, deel I, blz. 184; Thonissen: Vie du comte Félix de Mérode
(Brussel, 1861). Als voorbeelden van vlugschriften van dien tijd dienaangaande, zie de
Robiano Borsbeek: Exposition des sentiments des catholiques (Brussel, 1830); L. de Potter:
Réponse à quelques objections sur la question catholique dans les Pays-Bas (Brussel, 1829).
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barend manifest verschenen (1828), of het was in ieders handen. Reeds in 1829 vindt
men daarvan vier uitgaven te Brussel. Priester van Bommel gaf er een Hollandsche
vertaling van. De beide hoofdtolken der katholieke denkwijze, Le Courrier de la
Meuse en Le Catholique des Pays-Bas verspreidden het ijverig. Zoowel de
geestelijkheid als de geloovigen traden volkomen tot de vrijmakende formule toe.
Geenerlei aarzeling, geenerlei gewetensbezwaar, doch een ijver die des te grooter
is, daar in de door den dood harer bisschoppen ontredderde Belgische Kerk, niemand
bij machte is, haar overdrijvingen te beteugelen. Mgr. Capaccini, de pauselijke
internuntius te Brussel wantrouwt die vervoering. ‘De godvruchtigste katholieken,
schrijft hij met angst naar Rome, en zij zelf die in 1815 weigerden een openbaar ambt
te aanvaarden om de Grondwet niet te moeten bezweren, dewijl deze de vrijheid der
eerediensten en der drukpers erkende, verlangen heden naar die vrijheid, omdat zij
overtuigd zijn dat deze hun heil moet bewerken’(1).
In den beginne waren de liberalen verrast over een zoo wonderlijke bekeering. Zij
konden zich niet ontveinzen, dat die zelfde vrijheid, waarop zij uit grondbeginsel
aanspraak maakten, slechts in het belang van de Kerk door hun tegenstrevers werd
gevorderd, en wèl omdat zij die niet tot haar uitsluitend voordeel hadden kunnen
bemachtigen. Doch, wat gedaan? Zouden zij het aangeboden verbond weigeren en
de onverhoopte gelegenheid laten ontsnappen om zij aan zij tegen den
gemeenschappelijken vijand op te trekken; zouden zij hardnekkig een ouden twist
blijven voortzetten, die hun machteloosheid zou doen voortduren?’ Wie zal beweren,

(1) Terlinden: op. cit., deel II, blz. 352.
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vraagt Mathieu Lansberg, dat, zoo Le Catholique de vrijheid predikt, wij daarom het
despotisme moeten voorstaan’(1)? Het opportunisme legt immers de eendracht op;
dezelve kan na de zegepraal altijd verbroken worden, zoo het niet meer mogelijk
werd elkander te verstaan. Waarom zou overigens, tusschen katholieke en liberale
Belgen, geen vergelijk mogelijk zijn? Hadden beiden geen gemeenschappelijke
grieven? De hevigheid waarmede zij elkander bestreden, had hen tot dan toe belet,
eenparig tegen de politiek der regeering op te treden. Hun getwist was de oorzaak
hunner zwakheid of, liever, had de natie aan hun partijbelangen opgeofferd. Zij
hoefden slechts zich met elkander te verstaan, om hun tegenstrijdig verzet tot een
nationaal verzet te verheffen. Daar de strijdigheid hunner grondbeginselen tijdelijk
plaats had gemaakt voor overeenkomst, diende die vrede dus te nutte gemaakt tot
het heil des vaderlands. Vereenigd, zonden zij onverwinbaar wezen. De liberalen,
vuriger, revolutionnairder, stoutmoediger, zouden de voorhoede uitmaken. Achter
dezen, zouden de dichte, door de geestelijkheid aangevoerde volksdrommen
marcheeren. Want het was niet alleen op zich zelf, dat de burgerij rekende om de
regeering de vlag te doen strijken. Zij verstond geenszins den strijd uitsluitend door
het ‘wettig land’ te laten voeren. Heel de natie zou daaraan deelnemen. Deze was in
haar godsdienstige gevoelens gekrenkt, geërgerd over de belastingen op geslacht en
gemaal, en het zou voldoende wezen zich aan haar hoofd te stellen, om ze met een
onweerstaanbare geestdrift ten strijde te doen trekken.
De beweging der gedachten die, langs verschillende wegen, katholieken en liberalen
naar hetzelfde punt had geleid, baarde dus niet alleen eendracht tusschen de partijen,
doch ook, door een noodzakelijk gevolg, nationale eendracht. Reeds in 1817 had van
Meenen voor het ontstaan derzelve gevreesd. Zij was slechts vertraagd geworden
door het verzet der geestelijkheid tegen, de moderne vrijheden. Van den dag af, dat
zij

(1) Th. Juste: Histoire de la Révolution belge de 1830, deel I, blz. 100.
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deze erkende, werd die eendracht niet alleen mogelijk, doch onvermijdelijk.

II
De opkomst eener nationale oppositie in België was onvereenigbaar met het bestaan
van het koninkrijk der Nederlanden. Zij verijdelde de in 1815 door de Mogendheden,
getroffen maatregelen om de versmelting van den Staat te verzekeren. Want
noodzakelijk zou zij, vroeg of laat, op een scheiding uitloopen. Doch niets veroorlooft
te meenen, dat men reeds in 1828 de gevolgen voorzag, welke zij zou hebben, noch
vooral dat iemand die gevolgen wenschte.
Het verbond tusschen katholieken en liberalen was slechts gesloten geworden met
het doel, hun grieven te doen herstellen. Het beoogde slechts een wettelijke
verwezenlijking van een programma van hervormingen. Het was niet tegen den Staat,
doch tegen de regeering gericht. Niet alleen erkende het de Grondwet, doch het riep
haar principes in. Evenals de Fransche liberalen zich, van 1825 af, rondom het Charter
hadden geschaard, plaatste het zich vastberaden op grondwettelijk terrein. Het mag
zelfs gezegd, dat het zich daarop tegen de regeering verschanste. Het nam het
voorkomen van een dynastieke oppositie aan. Om den koning niet hoeven te
bekampen, maakte het hem onschendbaar, wat hem buiten den strijd plaatste, en
vereenigde het al zijn krachtsinspanning tegen de ministers. Op zijn beurt legde het
de Grondwet op zijn manier uit en beweerde daarin het parlementarisme te vinden,
waarnaar het dorstte. Zijns inziens, was de persoonlijke regeering, zooals zij tot dan
toe werd uitgeoefend, niets dan een bestendige overweldiging van de rechten der
natie, niet door den vorst, doch door de bedienden van den vorst. Daar het er vooral
op bedacht was, Willem buiten die zaak te laten, vervolgde het met woede den
impopulairsten zijner raadsheeren, van Maanen, evenals in de XVIe eeuw, katholieken
en protestanten, Granvelle belaadden met al de grieven, die zij Philips II niet wilden
aanwrijven. En dit was een zeer behendig middel om den koning te doen kiezen
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tusschen de erkenning van het parlementair grondbeginsel der ministerieele
verantwoordelijkheid en het gevaar zelf al de slagen der oppositie te ontvangen.
Reeds einde 1828, begint deze den strijd, ondersteund door de planmatige werking
van de katholieke en van de liberale pers. Haar streven uit zich tevens in den schoot
der Staten-Generaal en in den schoot der natie. In November stelt Charles de
Brouckère in de tweede Kamer der Staten-Generaal voor, af te schaffen wat nog rest
van het besluit-wet van 20 April 1815, in zake drukpers. Voor de eerste maal, verheft
zich het debat en hoor en de ministers met verrassing tegen hen de ‘goede
constitutioneele leer’ inroepen, welke de Belgische afgevaardigden hen beschuldigen
te vertrappen, in spijt van de Grondwet. Hun stem, die zich zoolang te midden van
den eerbied der vergadering verhief, slaat nu een anderen toon aan. Men gooit hun
Benjamin Constant voor de voeten, men herinnert hen aan de nakoming van de
‘verdeeling der machten’, men durft het staatkundig stelsel der regeering absolutisme
heeten(1). Tot dan toe had geenerlei onvereenigbaarheid van grondbeginselen tusschen
de ministers en de Kamer bestaan. En daar barst zij nu plotselings uit en wordt
tegenover de theorie van de persoonlijke regeering vastberaden de theorie van de
parlementaire regeering gesteld. Reeds verheft zich op de banken der oppositie de
bedreiging de begrooting te zullen weigeren, ‘die ultima ratio van een
afgevaardigde’(2). Klaarblijkelijk heeft zich een nieuwe geest geopenbaard, die de
regeering ontrust. En dit verschijnsel is des te erger, daar de Kamer, zorglijk
uitgekozen door de provincie-gouverneurs, aan den invloed der openbare meening
zou moeten ontsnappen. Daar zij dezen wèl ondergaat, moeten de cijnskiezers, die
ten opzichte van het politiek leven zoolang onverschillig waren, die gevoelloosheid
hebben afgeschud. Inderdaad, van 1828 af, beginnen zij belang in de verkiezingen
te stellen en vreezen zij niet den strijd aan te vangen tegen het gezag, dat verstaat
hun keus te leiden.

(1) De Gerlache: op. cit., deel III, blz. 136.
(2) Ibid., blz. 148.
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Het optreden, der oppositie ten voordeele van het parlementarisme had voor eerste
gevolg, in de Staten-Generaal, de Belgische afgevaardigden voorgoed van de
Hollandsche afgevaardigden te scheiden. Hoe sterk ook tot dan toe de verdeeldheid
was geweest tusschen de beide nationale groepen welke naast elkander in de tweede
Kamer zetelden, nooit toch was het tot een breuk gekomen. De gemeenschap van
zienswijzen die lang had bestaan tusschen de oude Belgische liberalen en de
vertegenwoordigers van het Noorden, had, in de mate dat zulks kon, het oogenblik
vertraagd, waarop de vergadering zich zou verdeelen in onverzoenbare groepen,
omdat het verschil harer grondbeginselen voortaan zou samengaan met het verschil
harer nationaliteiten. Hier, de voor het parlementair stelsel gewonnen Belgen, daar,
de halsstarrig aan de persoonlijke regeering getrouwe Hollanders. Toch liep de zittijd
der Staten zonder aanstoot af. Na hartstochtelijke besprekingen, werd de motie van
de Brouckère verworpen met 61 stemmen tegen 44. De afgevaardigden van het
Noorden stemden eenparig tegen; onder die van het Zuiden maakten enkel zeven
gemeene zaak met hen.
De censitaire grondwet van het koninkrijk beperkte al te uitsluitend de
parlementaire actie tot het ‘wettig land’, dan dat de natie zich achter haar
afgevaardigden kon scharen en zich op hun leiding verlaten. Want zij
vertegenwoordigden de natie niet, doch enkel de bezittende klasse. Hun dagbladen,
hun redevoeringen richtten zich slechts tot de burgerij. Om de massa's te vervoeren,
om ze op te wekken tot den strijd, moest men tot haar gaan, haar taal spreken, haar
gevoelens ophitsen, haar behoeften, haar lijden, haar misnoegdheid leeren kennen.
Dat was des te onontbeerlijker, daar de men slechts de regeering de vlag kon doen
strijken door haar vóór een volksbeweging te stellen. Wat de oppositie wilde, was
vóór alles een parlementaire hervorming. Doch zij begreep zeer goed, dat een
parlement niet kan hervormd worden zonder de hulp der natie en daarom deed zij
beroep op de natie.
Zij voelde zich in staat om te zegevieren, omdat haar programma niets bevatte dan
dit enkel woord: vrijheid, dat steeds voldoende was om de volkeren in opstand te
brengen.
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In naam der vrijheid, hadden katholieken en liberalen hun verbond gesloten. Zij
riepen de vrijheid in ten voordeele hunner politiek en ten voordeele der natie. De
vrijheid zou een einde stellen aan de onbillijke ondergeschiktheid der Belgen
tegenover de Hollanders, aan het absolutisme dat drukte op de Kerk, op het onderwijs
en op de drukpers, aan het ostracisme waarmede de inwoners van het Zuiden ten
voordeele van die van het Noorden waren getroffen, aan de hatelijke belastingen die
de werklieden van Vlaanderen en van het Walenland verpletten. Haar zegepraal zou
al de grieven te gelijk doen verdwijnen, en door ze alle te veroordeelen, mocht zij
rekenen op de algemeene toetreding van allen, gegoeden of armen, die reden tot
klagen hadden. Dank zij haar, werd de strijd der burgerij de strijd des volks. Zij zou
advocaten en dagbladschrijvers, priesters, boeren en proletariërs naast elkander in 't
gelid stellen. Arme lieden, wier ellende vergroot werd door de belastingen op geslacht
en gemaal, geloovigen die in hun godsdienstige overtuiging waren gekrenkt en
verplicht hun kinderen te zenden naar scholen welke zij verwierpen, liberalen en
voorstanders van het parlementair stelsel zouden eveneens de rangen vergrooten
eener oppositie, die zich tot elk hunner richtte, daar zij zich tot al de Belgen richtte.
Doch hoe zouden hun gelederen tegen de regeering kunnen oprukken zonder een
revolutionnaire gisting te verwekken? De leiders der beweging wilden dat dezelve
onweerstaanbaar was, doch niemand hunner dacht erop, ze buiten de wettelijke wegen
te leiden. Deed de nationale geschiedenis hun denken aan het eedverbond der edelen,
met hetwelk in de XVIe eeuw de oppositie tegen Philips II was begonnen? Dachten
zij aan de beweging van O'Connell voor de vrijmaking van Ierland, welke toen door
de katholieken met geestdrift begroet werd? Om het even, zeker vonden zij in het
volkspetitionnement het geducht wapen, waartoe zij hun toevlucht namen. Het was
bij uitnemendheid hun agitatie-middel, gelijk in Engeland de meetings het waren en
in Frankrijk weldra de volksbanketten zouden wezen.
Reeds in de laatste maanden van 1828 is heel het land doorkruist door even
bedrijvige als belangelooze propagan-
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disten, die handteekeningen inzamelen. De verzoekschriften verschillen volgens
stand en denkwijze. Sommige vragen vrijheid van onderwijs, andere vrijheid der
drukpers of de wederinvoering van de jury of de herstelling eener grief. Velen
derzelven behelzen, evenals de kohieren van den Derden Stand in Frankrijk juist
vóór de Revolutie, gansch een programma van hervormingen. De pers ondersteunt
de beweging uit al haar krachten. Om de schroomvalligen aan te moedigen, schrijven
de leden van den hoogsten adel hun naam vooraan op de lijsten. De lieden uit de
volksklasse teekenen met hun naam of een kruis de hun aangeboden manifesten,
welke velen hunner niet altijd begrijpen. Ongetwijfeld werden een groot aantal
toetredingen door onwetendheid verkregen of door ontzag of vrees afgedwongen.
Zooals het steeds gaat, beweren zij die zich door een volksbetooging bedreigd zien,
dat zij slechts een kuiperij van ‘menners’ is. De Hollandsche pers liet niet na, te
spotten met een beweging, die haar minder verraste dan ontrustte. Die spot hitste
dezelve nog meer op. In enkele weken werden 40.000 handteekeningen ingezameld
en gansche vrachten verzoekschriften naar de tweede Kamer der Staten-Generaal
gezonden.
De onbehendigheid der regeering droeg het hare bij tot een zoo wonderlijken
uitslag. Daar zij nooit tegen de openbare meening had moeten strijden, kende zij
dezer macht niet. Zij meende, dat enkele opzienbarende veroordeelingen dezelve
wel zouden doen bedaren. Het proces van Mgr. de Broglie had immers, in 1817, een
einde aan de clericale oppositie gesteld. Een voorbeeld zou voldoende wezen om al
het geschreeuw van eenige beethoofden voorgoed te doen ophouden. Van Maanen
dacht ongetwijfeld behendig te wezen, als hij deze maal de liberalen trof. De
afvalligheid hunner partij, die het gezag zoolang ondersteund had, verdiende een
kastijding, welke hen wellicht tot inkeer zou brengen. De rechtbanken kregen last,
handelend op te treden. In November 1828 werd Louis de Potter voor het Hof van
Beroep te Brussel gedaagd.
Die keus was beteekenisvol. Inderdaad, de Potter had pas, in een opstal van Le
Courrier des Pays-Bas, de hand gereikt
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aan die katholieken, welke hij tot dan toe steeds heftig had bestreden en de hereeniging
van heel de natie tegen het ministerie gepredikt. Die ommekeer ware wellicht
onopgemerkt voorbijgegaan, had de regeering welke hem, na al de blijken van
welwillendheid die zij de Potter had gegeven, als een verraad beschouwde, geen
opzienbarende reclame voor hem gemaakt door hem te vervolgen. Het proces was
in werkelijkheid het proces van het verbond van katholieken en liberalen. In stede
van het te ontbinden, versterkte het hetzelve. De veroordeeling van den beschuldigde
tot anderhalf jaar gevangenzitting en tot 1000 gulden boete tooide hem met een
aanzien, dat hem tot het symbool der nationale eendracht maakte. Zijn naam behoorde
tot geenerlei partij meer: hij behoorde al de Belgen. Het tegen hem uitgesproken
vonnis scheen als een uitdaging voor heel de natie. Het omringde hem met een
populariteit, die wel kortstondig was omdat zij slechts door de omstandigheden
verwekt was, doch die haar weerga niet had gehad noch tijdens de Omwenteling der
XVIe eeuw, noch tijdens de Brabantsche Omwenteling. De in zijn persoon vervolgde
eendracht kreeg een onweerstaanbare macht. Van Maanens slachtoffer werd ‘de man
des volks, eens ieders afgod’(1), en tot in 1830 zou de kreet ‘Leve de Potter’ de partijen
en de maatschappelijke standen, de liberalen als de katholieken, het volk als de
burgerij in een zelfde streven hereenigen(2).
Sedert zijn troonsbeklimming had geenerlei verzet den koning zijn zelfvertrouwen
doen verliezen en nog minder hem van zijn gedragsregel doen afwijken. Doch de
eensgezindheid en de hevigheid van een beweging waaraan hij zich niet verwachtte,
onthutsten zijn positieven en realistischen geest. Hij was onbekwaam te begrijpen,
hoe instinctmatig en hartstochtelijk een volksbeweging kan wezen. Vruchteloos
trachtte hij die te verklaren, en zijn onzekerheid schokte zijn vertrouwen. Voorzeker
beeldde hij zich in, dat de Fransche regeering niet vreemd aan zulke buitengewone
gebeurtenissen was. De in 1829 in de omgeving van Karel X

(1) De Gerlache: op. cit., deel II. blz. 29.
(2) Zie de getuigenis van de Potter zelf in zijn Souvenirs personnels, deel I, blz. 40 (Brussel,
1839).

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

341
opgemaakte ontwerpen om Pruisen en Rusland te nopen tot een omwerking van de
verdragen van 1815, waarvan het koninkrijk der Nederlanden het gelag had betaald,
schenen zijn verdenking te rechtvaardigen. De houding der Parijsche pers ontrustte
hem; hij wist, dat in de Zuiderprovinciën vlugschriften verspreid werden, welke de
vereeniging van België bij Frankrijk aanprezen(1), en meer hoefde niet om hem te
doen gelooven, dat de woelmakers, onder den dekmantel van hervormingen, de
inlijving bij Frankrijk bevorderden.
Hij kon zich dit met des te meer schijn van waarheid inbeelden daar, zijns inziens,
het eischen van parlementaire instellingen gelijk stond met een samenzwering tegen
den Staat. Zooals het koninkrijk samengesteld was, kon het slechts bestaan op
voorwaarde dat het aan de rechtstreeksche handeling van den vorst gehoorzaamde.
Zoo het aan stemming in een vergadering prijsgegeven werd, zoo de
verantwoordelijkheid der ministers aanvaard en hem het hoog toezicht over het
bestuurswezen ontnomen werd, dan was het gauw met het koninkrijk gedaan. Want
zekerlijk zouden Belgen en Hollanders tegenover elkander komen te staan, zoodra
de hand des konings ophield hun die ‘versmelting’ op te leggen, welke de
bestaansvoorwaarde van den Staat was. De invoering van het parlementair stelsel
zou overigens noodzakelijkerwijs die hoofdbepaling van de Grondwet doen
verdwijnen, waarbij aan het Zuiden als aan het Noorden, een gelijk aantal zetels in
de Staten-Generaal toegestaan werd. De Belgen, talrijker dan de Hollanders, zouden
niet nalaten, vroeg of laat, overeenkomstig de grondbeginselen der constitutioneele
regeering, een vertegenwoordiging te eischen, die in verhouding tot hun
bevolkingscijfer stond. Zij zouden niet langer de bedrieglijke gelijkheid verdragen,
die hun in spijt van de ware gelijkheid was opgelegd(2). Nu, slechts door

(1) Ad. Bartels: Les Flandres et la Révolution belge, blz. 124 (Brussel, 1834).
(2) Le Courrier de la Meuse stelt vast dat ‘tot hiertoe de drievierden van de bevolking ten
voordeele van één vierde geregeerd werden’. Gedenkstukken 1825-1830, deel I, blz. 318.
Mier, de Oostenrijksche ambassadeur, die het artikel aan Metternich zendt, merkt daarbij
op, dat het blad gelijk heeft.
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die kunstgreep kon de Staat in stand gehouden worden. Hij zou onvermijdelijk
ineenstorten den dag zelf dat, na rechtmatige verdeeling der politieke macht, de
Belgen er de overhand op de Hollanders zouden hebben.
Het was dus minder uit eigenliefde dan uit noodzaak, dat Willem halsstarrig bij
de persoonlijke regeering bleef. Zijn plicht tegenover Holland als tegenover Europa
schreef hem zijn gedragsregel voor. Toch kon hij zich de ernstigheid van den toestand
niet ontveinzen. Voorzichtigheid ried hem aan, een ontevredenheid tot bedaren te
brengen, die van dag tot dag algemeener en grondiger werd. Reeds begonnen de
Hollandsche katholieken de vrijheid van onderwijs te vragen. Wat zou gebeuren,
zoo zij zich lieten medesleepen in de door hun geloofsgenooten van het Zuiden op
touw gezette beweging? De koning kon, zonder iets van zijn grondbeginselen op te
offeren, de oppositie de grieven ontnemen, welke zij tegen hem aanvoerde. De
Staatsreden dwong hem tot den aftocht. Hoe vernederend deze hem ook mocht
schijnen, toch getroostte hij er zich in. Den 16n Mei 1829 schafte een wet op de
drukpers het decreet van April 1815 af; een besluit van 20n Juni hief voor de
seminaristen de verplichting op, het Philosophisch College bij te wonen; den 2n
October, werden de bisschoppen bij een ander besluit geoorloofd hun seminaries in
te richten overeenkomstig het Concordaat, terwijl ook het verbod ingetrokken werd
om in het buitenland te studeeren. Bovendien werden eindelijk bisschoppen aangesteld
in de diocesen Namen, Gent, Luik en Doornijk. Om het volk te bedaren, beloofde
de regeering ook de afschaffing van de belasting op het geslacht.
Voor de oppositie wijken, is dezelve versterken. Verre van het verbond van
katholieken en liberalen te ontredderen, zouden de toegevingen der regeering hetzelve
harden en het bewustzijn zijner macht geven. De houding des konings liet bovendien
niet toe te gelooven, dat zijn politiek rechtzinnig veranderd was. De toejuichingen
waarop hij in Juni, op een reis in België onthaald werd, bedrogen hem omtrent de
stemming des volks. Zij richtten zich enkel tot zijn persoon: hij nam ze voor een
toetreding tot zijn regeering, en dit deed
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hem onvoorzichtig handelen. Te Luik, vóór den gemeenteraad, vergreep hij zich
zooverre, dat hij de houding der oppositie ‘eerloos’ heette. Dusdoende, riep hij op
zich de slagen, die men behendig zijn ministers toediende. Dat herinnert aan Philips
II, toen hij Granvelle dekte. En de vergelijking was zoo treffend, dat de koninklijke
misslag dadelijk een antwoord ontving, dat ingegeven was door het voorbeeld van
die Geuzen der XVIe eeuw, wier herinnering in den loop der gebeurtenissen zoo
dikwijls voor den geest kwam. De te Luik gehouden redevoering deelde het lot van
het tot Margareta van Parma gerichte woord van Berlaymont. De ontevredenen namen
de tegen hen gerichte beleediging op. Een ‘orde der eerloozen’ werd opgericht; de
leden daarvan droegen een medaille niet het opschrift ‘den koning getrouw tot de
eerloosheid’.
Ondertusschen stookte de Potter, van uit de gevangenis der Kleine-Karmelieten,
de beweging aan. Zijn vlugschriften werden gretig gelezen. De pers was bitsiger dan
ooit. De met de geheime fondsen ondersteunde ministerieele bladen verloren allen
invloed. De regeering bedreef de fout, zich zelf met den strijd te bemoeien. Een
officieus dagblad, Le National, had opdracht gekregen, deze te verdedigen (Mei
1829)(1). De leiding daarvan werd toevertrouwd aan een avonturier, Libri-Bagnano,
wiens beleedigend geschrijf de gemoederen nog meer verbitterde. De onthulling van
een onteerende veroordeeling, vroeger door dien broodschrijver in Frankrijk
opgeloopen, ontnam de ministers het laatste spoor van achting. Zij belastten dus een
oudveroordeelde met de zorg van hun verdediging!
Edoch, het petitionnement werd ijverig voortgezet. De geestelijkheid, die zich in
den beginne onthouden had, deed nu openlijk mee aan de propaganda. Deze geleek
op een echt volksreferendum. In de maand November 1829 waren ongeveer 360,000
handteekeningen ingezameld.

(1) Andere bladen waren reeds zonder bijval opgericht geweest om de regeering te verdedigen:
Janus te Breda, L'Observateur te Namen, De Landmansvriend, te Gent, die weldra ophielden
te verschijnen.
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De hevigheid dier crisis dreef den koning tot een gewaagd besluit. Hij meende, dat
het oogenblik gekomen was om alles op het spel te zetten en de tegenstrevers zijner
politiek tegenover de kroon te plaatsen. De boodschap, die hij den 11n December de
Staten-Generaal zond, samen met een wetsontwerp tegen de drukpersmisbruiken,
was een aanval tegen de oppositie. Hij beteekende haar zijn ‘persoonlijke meening’,
veroordeelde de parlementaire regeering en de ministerieele verantwoordelijkheid
in naam van de door de Grondwet gevestigde ‘getemperde monarchie’, viel de
teugelloosheid der drukpers aan en verheerlijkte zijn ‘sterke en vrijzinnige houding,
die langen tijd voor het nageslacht en voor ons huis, de groote voorbeelden onzer
voorvaderen zal bewaren, wier moed en wijsheid de staatkundige, burgerlijke en
godsdienstige vrijheid der Nederlanden bescherming verstrekten tegen de
overweldigingen eener verdwaalde menigte en tegen de eerzucht eener vreemde
heerschappij’(1).
Die woorden waren meer dan een oorlogsverklaring aan de Belgische oppositie:
zij schenen uitgekozen om dezelve te tarten. De koning sprak nu de taal niet meer
van een vorst der Nederlanden, doch die van een vorst der Vereenigde Gewesten.
Waar was de tijd, dat hij Willem van Oranje een leerling van Karel V heette! Nu
maakte hij gemeene zaak met de Calvinistische stadhouders. Hij haalde de oude
veete tusschen de katholieke Nederlanden en de protestantsche Nederlanden voor
den dag. Nauwelijks bewimpelde hij de tegen zijn onderdanen van het Zuiden gerichte
beschuldiging, dat zij met Frankrijk heulden, evenals de ‘malcontenten’ der XVIe
eeuw met Spanje hadden geheuld.
Het woord van Bartels rechtvaardigend, wilde die ‘onschendbare tegen heug en
meug’(2) zich meer en meer opdringen. Daags na de lezing van de boodschap reeds,
legde

(1) De Gerlache: op cit., deel III, blz. 175 en volg. Die boodschap werd ingegeven door den
prins van Oranje en van Maanen. Gedenkstukken 1825-1830, deel II, blz. 673, 681. Men
vergelijke hierbij het merkwaardig gesprek, dat de koning eenige dagen te voren met de
Gerlache voerde, en dat deze neerschreef in zijn Histoire du Royaume des Pays-Bas, deel
II, blz. 16 en volg.
(2) Bartels: loc. cit., blz. 95.
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een omzendbrief van van Maanen al de leden van het Parket de verplichting op, ‘de
grondbeginselen der regeering van Zijn Majesteit aan te nemen’ en eischte hun
antwoord binnen de acht en veertig uren(1). Aarzeling was niet mogelijk. Men moest
zich vóór of tegen den koning verklaren. De anti-ministerieele oppositie zou, haars
ondanks, een anti-monarchale oppositie worden.
De Potter nam de pen op in naam van België. In zijn Lettre de Démophile, gaf hij
Willem een antwoord op de les, die deze het volk gelezen had (20 December)(2). Het
was, zegde hij, een ‘verfoeilijke leugen’ en een ‘ongerijmdheid’ de Grondwet ten
voordeele van de getemperde monarchie in te roepen. ‘Een grondwet tempert niets:
zij sticht. Vóór dezelve, bestond niets. Sedert dezelve, is alles door haar en slechts
door haar wettelijk. Zonder dezelve, was er niets en wij, Sire, maken deel uit van dit
geheel, van den Staat dien wij met U uitmaken en gij zelf maakt daarvan ook deel.
Gij bestaat, Sire, slechts door de Grondwet en krachtens de Grondwet. Uw macht,
uw rechten, uw prerogatieven komen U van haar en van haar alleen. Zij heeft ons
monarchie niet getemperd: zij heeft van ons gemaakt wat wij zijn: een
vertegenwoordigende, grondwettelijke Staat, en in dien Staat heeft zij U, Sire, onder
de voorwaarden welke zij uitdrukt, tot koning gemaakt. Ons, heeft zij onze plichten
van wezenlijk vrij volk voorgeschreven’. En na den koning bezworen te hebben ‘met
verontwaardiging de laffe verdachtmakingen te verwerpen van stoorders der openbare
rust, welke zoo onbeschaamd zijn, hun ontbindende grondbeginselen en de
leerstellingen door middel van welke zij hopen over den Staat en zijn hoofd te
regeeren, voor zijn eigen zienswijze te doen doorgaan’, sluit deze aanklacht met de
bedreiging de bestuurlijke scheiding tusschen België en Holland te zullen eischen.(3).

(1) De Gerlache: op. cit., deel III, blz. 180.
(2) Lettre de Démophile au roi sur le nouveau projet de loi contre la presse et le message royal
qui l'accompagne (Brussel, 1829).
(3) Om den doorloopen afstand te meten, herinnere men zich dat Le Catholique des Pays-Bas,
van 21 Augustus 1829, opkomt tegen ‘den schuldigen wensch van een scheiding tusschen
Noord en Zuid, dien men bij ons veronderstelt’. Bartels: loc. cit blz. 124. Vier maanden later,
wijst Jottrand in een vlugschrift op de stevigheid van het koninkrijk der Nederlanden.
(Garanties de l'existence du royaume des Pays-Bas. Brussel, 1829). Toch begonen de
gedachten toen te neigen naar ‘het stelsel, dat op het punt is, in Ierland toegepast te worden’
(Bartels, loc. cit., blz. 167), wil zeggen, naar de scheiding.
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Het grondwettelijk conflict zou dus omslaan in een conflict omtrent het bestaan zelf
van den Staat. De tot het uiterste gedreven oppositie gleed van het wettelijk terrein
naar de revolutionnaire beweging. Geenerlei verzoening was nog mogelijk. Alleen
de macht zou beslissen tusschen tegenstrevers, die voorgoed opgehouden hadden
zich te verstaan omtrent de grondslagen zelf van de constitutie. Den 8n Januari 1830
werden zes Belgische ambtenaars afgezet, omdat zij in de tweede Kamer der
Staten-Generaal tegen de begrooting hadden gestemd. Onmiddellijk werd een
vaderlandsche inschrijving te hunnen voordeele geopend. In Le Courrier des Pays-Bas
zet de Potter het plan uiteen van een ‘eedgenootschap’, tot het ondersteunen van al
degenen die het gezag zouden weerstaan(1). De regeering beschouwde dit als een
aanhitsing tot opstand en als een blijk van een tegen haar beraamd komplot. Een
nieuw proces, ingespannen tegen de Potter, den liberaal Tielemans en de katholieken
Bartels en de Nève, verwekte een hartstochtelijke opschudding. Tusschen het openbaar
ministerie en de verdedigers, stonden niet meer de beschuldigden, doch de Staat en
het volk.
De afloop van het geding was niet twijfelachtig. De beklaagden werden tot
verbanning veroordeeld (30 April 1830). Vier maanden later zouden zij als
overwinnaars in Brussel ontvangen worden.

(1) De Potter: Souvenirs personnels, deel I, blz. 68 en volg.
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Hoofdstuk V
België van 1815 tot 1830
I
In den vooravond van de omwenteling van 1830, schijnt het wel, dat het koninkrijk
der Nederlanden de welvarendste Staat van het Europeesch vasteland was, en die
voorspoed komt te voorschijn veel meer nog in zijn Belgisch, dan in zijn Hollandsch
gedeelte. België heeft, zonder den minsten twijfel, in economisch opzicht, veel meer
voordeel gehaald dan zijn nabuur uit de ‘versmelting’, welke hun door de
Mogendheden opgelegd was. Tot het herstellen van zijn handel, hoefde Holland
geenszins een ‘vergrooting van grondgebied’. Zijn kapitalen, zijn vloot, zijn koloniën
lieten het toe, door zijn eigen krachten den toestand te heroveren, dien het door de
omstandigheden sedert het einde der XVIIIe eeuw verloren had. Om het een nieuw
leven te geven, hoefde het enkel vrede en onafhankelijkheid. Men mag zich zelfs
afvragen of de vereeniging met België, bij slot van rekening, hetzelve niet eer nadeelig
dan nuttig was. Ongetwijfeld heeft het daarin kostbare voordeelen gevonden. De last
zijner schuld, gemeenschappelijk voor heel het rijk gemaakt, bevond zich met de
helft verminderd, terwijl de Belgische nijverheid de bedrijvigheid zijner reeders
opwekte en zijn kapitalisten voordeelige beleggingen bezorgde. Doch werden de
voordeelen welk het eenerzijds genoot, niet ruimschoots betaald door het verlies dat
het anderzijds leed? Werd het niet benadeeld door de douanetarieven welke de
regeering op hetzelve moest toepassen, verplicht als zij was, rekening te houden met
de uiteenloopende belangen van de beide deelen des koninkrijks? En hebben de
vorderingen der Belgische nijverheid de ontwikkeling der Hollandsche manufacturen
niet belemmerd, ja gesmacht?
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Voor België, daarentegen, was de vereeniging, in economisch opzicht,
ontegenzeggelijk een weldaad. Aan zich zelf overgelaten, was het land onbekwaam
geweest om zich op de hoogte te houden, die het onder Napoleon bereikt had. De
uitvoer was voor België een levensbehoefte. Wat zou, binnen zijn enge, overal met
beschermende rechten afgesloten grenzen, van hetzelve terechtgekomen zijn? Zijn
opkomende nijverheid was tot den ondergang gedoemd, zoo zij, - juist toen de
Restauratie haar van de Fransche markt verdreef welke vijftien jaar lang haar
bedrijvigheid aangewakkerd had, - dank zij den handel en de koloniën van Holland,
geen nieuwe markten gevonden had? De oprichting van het koninkrijk der
Nederlanden was haar redding. Dank zij dezelve, kon zij niet slechts blijven bestaan,
doch bovendien een levenskracht verkrijgen die haar toekomst verzekerde.
Bij den overgang van het een stelsel tot het ander, had zij natuurlijk een zeer wreede
crisis te doorstaan. Onverwachts uit Frankrijk verdreven, was zij genoodzaakt haar
gewoonten te veranderen om zich in te wijden in handelspraktijken en in afzetmarkten,
welke zij niet kende. Zij moest een leertijd doormaken en zich, als het ware, opnieuw
inrichten, terwijl zij daartoe geenszins voorbereid was. Zij verloor een verzekerde
cliënteele, voor welke zij haar voortbrenging had ingericht en wier behoeften zij
kende. Het is dan ook niet te verwonderen, zoo zij in den beginne in ongemeene
verlegenheid verkeerde. Wat opmerkelijk is, is veel minder de ernstigheid dan de
korte duur van de crisis die haar trof. Zooals wij hooger zagen, duurde deze nauwelijks
vijf jaar(1). In 1820 waren de moeilijkheden van den aanvang overwonnen. Na een
tijdperk van weifeling en onzekerheid, was men de omstandigheden gewoon geraakt
en had zich dadelijk een beweging van herleving geopenbaard, die gedurig zou
aanwinnen.
De regeering en inzonderheid het verstandig initiatief des konings hebben in ruime
mate tot de wedergeboorte der

(1) Zie hooger, blz. 277.
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nijverheid bijgedragen(1). Doch deze is vooral te wijten aan grondiger oorzaken,
zonder welke zij onmogelijk ware geweest. De eerste daarvan is, ontegensprekelijk,
de goedkoopte van den handenarbeid, gevolg van de dichtheid der bevolking en van
de economische vrijheid(2). Onder Willem als onder Napoleon, hadden zij dezelfde
uitwerkselen. Wellicht waren zij nog werkdadiger onder den eerste dan onder den
andere. Inderdaad, terwijl van 1815 af, de bevolking gedurig aangroeit, wordt
geenerlei maatregel genomen om den werknemer tegen den werkgever te beschermen.
Alleen door de afschaffing der loting wordt het proletariaat gewaar, dat het van vorst
veranderde. Zijn toestand blijft jammerlijk. Geenerlei wetsbepaling beperkt den
arbeid van vrouwen en kinderen in mijnen en fabrieken; geenerlei maatregel bestrijdt
het pauperisme. Wel beijveren de steden zich, door het stichten van kostelooze
scholen, om het volksonderwijs te ontwikkelen. Te Gent, stelt het gemeentebestuur
een bank van leening in(3). Doch nergens ontwaart men het minste spoor van optreden
tegen de misbruiken, waaraan de patroons zich maar al te dikwijls schuldig maken,
door de loonen te verminderen of de werklieden te betalen met winkelgoed, tegen
overdreven prijzen(4). De wetten betreffende het werkboekje en het verbod van
werkstaking en samenspanning blijven streng van kracht. Hier en daar, worden
vereenigingen van weldadigheid geoorloofd, doch zij zijn onderworpen aan het
toezicht van het gemeentebestuur(5). Kortom, overeenkomstig den cen-

(1) Ch. Terlinden: La politique économique de Guillaume 1er, roi des Pays-Bas, en Belgique,
Revue Historique, deel CXXXIX [1922], blz. 1 en volg.; R. Häpke: Die wirtschaftliche
Politik im Königreich der Niederlanden, 1815-1830. Vierteljahrschrift für Social- und
Wirtschaftsgeschichte, 1923, blz. 152 en volg.
(2) Al de tijdgenooten zijn het hieromtrent eens. Volgens Roentgen, wint de Belgische arbeider
vijftig ten honderd minder dan de Engelsche arbeider.
(3) Règlements de la ville de Gand, deel III, blz. 253 (Gent, 1833). Andere bestonden te
Dendermonde en te Sint-Nicolaas. Ibid., blz. 363.
(4) J. Lejear: Histoire de la ville de Verviers, Période hollandaise et Révolution belge de 1830,
Bullet. de la Soc. verviétoise d'archéologie et d'histoire, deel VII [1906]. blz. 180.
(5) Règlements de la ville de Gand, deel III, blz. 314.
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sitairen geest welke de regeering bezielt, doet deze niets voor de arbeidende klassen,
doch ook meent zij, overeenkomstig haar liberale grondbeginselen, dat zij het recht
niet heeft, iets voor haar te doen. De theorie bevestigt de door het belang ingegeven
houding. Daar arbeid in eens ieders bereik is, moet arbeid ook de enkele toevlucht
van den arme wezen. De rol der openbare weldadigheid strekt niet verder dan hem
niet van honger te laten omkomen, zoo hij door een ongeluk of door zijn schuld
zonder werk valt.
De echte weldoeners der maatschappij zijn dus de industrieelen, want zij trekken
de stumperds naar hun werkplaatsen. Dienvolgens kan armoede slechts bestreden
worden door vermeerdering der voortbrenging. Niemand ziet in, hoe ongerijmd het
is, de ellende te willen uitroeien door meer fabrieken op te richten, die des te
bloeiender zullen zijn hoe slechter de werklieden betaald worden. Zij zijn inderdaad
zeer slecht betaald. Rond 1820 wordt geraamd, dat het gemiddeld loon van een
Belgischen arbeider overeenkomt met de helft van dat van een Engelschen arbeider.
Men voege hierbij, dat de belastingen vooral op de arme klassen drukken, vermits
zij voor het grootste deel bestaan uit heffingen op den handel en op de eetwaren. Van
1822 af, hebben de belastingen op gemaal en op geslacht, die het brood en het vleesch
deden opslaan, haar bestaansverhoudingen nog verslecht(1).
En toch, hoewel zij ongelukkig en ontevreden zijn, bemerkt men bij haar geenerlei
geest van opstand. Het schijnt wel, dat het Babouvisme, waarvan onder het Directoire
nog enkele sporen te bemerken waren, volkomen verdwenen is. De arbeiders zijn
godvruchtig, gedwee, gelaten. Zij hebben noch de gedachte, noch de middelen om
zich te organiseeren. Hoogstens laten zij zich, doch zelden, niettegenstaande de wet,
medesleepen in een slecht voorbereide en onverbiddelijk beteugelde werkstaking(2).
Slechts in 1830 zullen

(1) Hierbij dient gevoegd, dat de toevloed van de buitenlieden die in de fabrieken der steden
werk kwamen zoeken sedert het invoeren van de mechanieken, allengs het domein der
landelijke huisnijverheid beperkt en in de steden de huishuur doet opslaan.
(2) Voorbeelden in P. Claeys: Mémorial de la ville de Gand, blz. 331, 404, 407.
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zij, opgehitst door de politieke beweging die hun grieven en hun wrevel ten nutte
maakt, eensklaps in woede ontsteken. Dan zullen zij machines stukslaan, fabrieken
uitplunderen, op de barricades vechten. Zij zullen de burgerij helpen en haar tevens
verschrikken door de buitensporigheden van een geweld, dat, zonder te weten wien
aansprakelijk te moeten stellen, de maatschappelijke orde met de politieke orde
verwarrend, zich in een plotselinge ontketening van woede, zoowel tegen de eene
als tegen de andere keert.
De nijverheidscrisis van 1815 tot 1820 ware wellicht minder erg geweest, zoo de
ontwikkeling der techniek gelijken tred met die der voortbrenging had gehouden.
Doch de fabrikanten, die tot dan toe steeds zeker waren van hun voortbrengselen op
de onmetelijke markt van het Keizerrijk te kunnen afzetten, hadden er weinig op
gedacht, hun inrichtingen te verbeteren. De lage prijs van den arbeid was voldoende
om hun toestand te waarborgen, ja te verbeteren. Tegen mededinging beschermd,
voelden zij geenerlei behoefte aan nieuwigheid. Hun winsten dienden veeleer tot het
vergrooten dan tot het verbeteren hunner inrichtingen. Zoo bleef de metaalnijverheid
verouderde en sinds lang in Engeland verlaten werkwijzen aanwenden(1). De
bedrijvigheid der ondernemers stak zeer af tegen hun gemis aan initiatief. Ongetwijfeld
waren er eenige uitzonderingen. In het land van Luik, inzonderheid, waren
opmerkelijke vorderingen verwezenlijkt geworden. John Cockerill begon het gebrulk
van machines van Manchester in te voeren(2). Doch dat waren slechts de voorboden
van een nog weinig merkbare vervorminig, toen het Keizerrijk instortte.
Die instorting was een tweevoudige ramp voor de Belgische fabrikanten. Niet
alleen beroofde zij hen van hun eenig afzetgebied, doch zij opende tevens het land
voor de Engel-

(1) M.G. de Boer: Twee memoriën over den toestand der Britsche en Zuidnederlandsche
ijzerindustrie door G.M. Roentgen uit de jaren 1822 en. 1823. Economisch-historisch
jaarboek, 1923.
(2) E. Mahaim: Les débuts de l'établissement John Cockerill à Seraing. Vierteljahrschrift für
Social und Wirtschaftsgeschichte, 1905. blz. 627 en volg.; M.G. de Boer: Guillaume Ier et
les débuts de l'industrie métallurgique en Belgique. Revue belge de philologie et d'histoire,
deel III [1924], blz. 527 en volg.
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sche mededinging. Een in 1814 door de Mogendheden opgelegd douanetarief stelde
een einde aan het protectionisme, dat hun nijverheid toegelaten had een zoo hooge
vlucht te nemen(1). Zij scheen, onder den toevoer der Britsche voortbrengselen, tot
den ondergang gedoemd, zoo de internationale politiek haar niet onvrijwillig te hulp
gekomen was door het koninkrijk der Nederlanden op te richten.
Het belang van den Staat zoowel als zijn persoonlijke neigingen zetten Willem
reeds bij zijn troonsbeklimming aan, naar de middelen uit te zien om dezelve op te
beuren. Reeds als gouverneur had hij zorg gehad, zich rekenschap te geven van haar
behoeften en van haar hulpmiddelen. Hij had de kolenmijnen van Henegouw bezocht,
onder de toejuichingen van de op zijn doortocht geschaarde mijnwerkers(2). Hij had
verslagen ontvangen; hij had beraadslaagd met ingenieurs en met patroons en hij
wist dat, volgens het algemeen gevoelen der fabrikanten, de op te lossen quaestie
vooral een tariefquaestie was. Sommigen wenschtein, dat ten spoedigste een
handelsverdrag met Frankrijk gesloten werd; anderen meenden, dat tot het oud
protectionisme diende teruggekeerd en het land voor den vreemde gesloten. Doch
een noch ander redmiddel was mogelijk. De politiek van Willem die tegen Frankrijk
gericht was, liet hem niet toe, het eerste te gemoiet te zien; de belangen van den
Hollandschen handel beletten hem aan het ander te denken. Zoo werd hij er toe
gebracht, op 3 April 1816, bij gebrek aan beters, een douanewet af te kondigen die,
zonder zoo ver te reiken als de Belgen hadden verlangd, toch lekening met hun
klachten hield. De invoerrechten werden gesteld op gemiddeld 8 tot 10%; de invoer
van sommige goederen werd verboden, terwijl premiën en differentiaalrechten den
uitvoer zouden bevorderen(3).
Het bestaan van de nieuwe tarieven duurde niet langer

(1) Posthumus: Nederlandsche handelspolitiek, deel III, blz. 7.
(2) Nederl. Staatsblad, 1814, nr 235.
(3) Posthumus: op. cit., deel III, blz. 55; W.L. Groeneveld-Meyer: De tariefwetgeving van het
Koninkrijk der Nederlanden, 1816-1819 (Rotterdam, 1924). Cf. Gedenkschriften 1815-183O,
deel I, blz. 41.
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dan de crisis welke zij gedeeltelijk verhielpen. In 1821-1822 werd het douanestelsel
volkomen omgewerkt. Het verminderde al de invoerrechten en veranderde het stelsel
der differentiaalnechten, tot bevordering van doorvoer en scheepvaart. Het liet,
overigens, den koning de bevoegdheid, naar gelang van de omstandigheden,
bijzondere maatregelen te treffen en zelfs den invoer van sommige koopwaren te
verbieden. Feitelijk werd reeds het jaar nadien, de douaneoorlog tegen Frankrijk
ondernomen. Toch was het nieuwe tarief, over het algemeen, vrijzinniger dan dat
van elk anderen Staart(1). De Belgen protesteerden geweldig tegen hetzelve. Het
verwekte hartstochtelijke besprekingen in de tweede Kamer der Staten-Generaal. De
koning werd beschuldigd, dat hij zich had laten beheerschen door zijn voorkeur voor
zijn landgenooten en dat hij hun zijn nieuwe onderdanen had opgeofferd.
Niets was onrechtvaardiger. Willlem wist, dat de nijverheid de hoofdbron van 's
lands weelvaart was en hij was al te bedachtzaam om zijn goedkeuring te geven aan
maatregelen, welke de toekomst derzelve konden schadem. Doch hij toonde heel
goed op de hoogte van den toestand te zijn, want hij begreep dat hij ze ook diende
te behoeden tegen het verleidelijk gevaar van een overdreven protectionisme. Hij
wilde een veel ruimer veld voor haar werkzaamheid dan de nationale markt. Hij
wilde ze in staat stellen, zich ruimschoots buiten het rijk te verspreiden. Hij behield
haar overigens de markt der koloniën voor, waar hooge invoerrechten de Engelsche
mededinging konden tarten. Haar plicht was, andere markten te zoeken door een
hervorming harer werkwijzen, door haar beleid, haar initiatief, haar wilskracht. De
plicht des vorsten was niet, rond dezelve een Chineeschen muur op te richten, doch
haar uitbreiding te ondersteunen en te behartigen. En daartoe werkte hij met al zijn
krachten.
Evenals Napoleon, schonk hij toelagen aan uitvinders en ondernemers. Hij opende
hun zijn eigen kas met een des te bedrijviger vrijgevigheid, daar hij, door zich in hun
zaken te interesseeren, ook hun risico deelde. Reeds in 1817 ver-

(1) Posthumus: op. cit., deel III, blz. 314.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

354
kocht hij aan John Cockerill het slot van Seraing, oud buitenverblijf der
prinsen-bisschoppen van Luik, om hem toe te laten zijn tot dan toe verstrooide
werkplaatsen voor machinebouw in een enkel gebouw te vereenigen, en hij zelf werd
de voornaamste aandeelhouder in de fabriek. In 1821 zond hij Roentgen naar Engeland
om er de laatste vorderingen der metaalnijverheid na te gaan. Hij raadpleegde
d'Omalius d'Alloy omtrent de middelen tot het verbeteren der ijzernijverheid. Evenals
onder het Keizerrijk werd de naijver der fabrikanten geprikkeld door
nijverheidstentoonstellingen, waarvan de eerste in 1820 te Gent gehouden werd. Een
wet van 12 Juli 1821 hield instelling van het ‘nijverheidsfonds’ (1.300.000 later 1
millioen gulden), bestemd tot het aanmoedigen van manufacturen, landbouw en
visscherij. De instelling, het volgend jaar, van het geheimzinnig
‘amortisatie-syndicaat’ kwam hun insgelijks ruimschoots ter hulp. Ondertusschen
werden groote openbare werken ondernomen. In 1826 werd aanvang gemaakt met
het graven der vaart van Charleroi, die sedert het einde der XVIIIe eeuw door de
Henegouwsche kolenmijnbezitters gevraagd werd en die Napoleon den tijd niet had
gehad te laten graven. De vaart van Pommeroeul naar Antoing (1823-1826) liet de
kolenschepen van de Borinage toe, de Schelde te bereiken, zonder in Frankrijk te
komen. Reeds in 1822 waal het zijkanaal van de Maas, van Maastricht tot
's-Hertogenbosch gelegd. Van 1825 tot 1827 werd de groote onderneming der
Terneusche vaart, voor welke zelfs 500 in het land van Luik aangeworven vrouwen
te werk gesteld werden, krachtdadig doorgezet. Gent was thans rechtstreeks met de
zee verbonden en in 1828 werden daar de kommen van het dok gegraven. Andere
ontwerpen zouden het land een net waterwegen schenken, die het gansch, met inbegrip
van Luxemburg, in gemeenschap zouden stellen met Antwerpen en met de
Hollandsche havens. En terzelfder tijd beijverde de Staat zich ook met de opleiding
van het ingenieurspersoneel, dat de stijgende moeilijkheden van de exploitatie der
kolenmijnen eischten. In 1825 werd de school voor mijnwezen te Luik geopend.
Onder al de door België aan het koninklijk initiatief ver-
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schuldigde weldaden, was de doelmatigste voorzeker de oprichting van de Algemeene
Nederlandsche Maatschappij ter begunstiging der Volksvlijt (Société générale des
Pays-Bas pour favorissr l'industrie), te Brussel gesticht den 13n December 1822(1).
Zij zou een einde stellen aan den jammerlijken toestand van het kredietwezen dat,
tot dan toe, het zwak punt van de economische inrichting des lands was geweest.
Noch in de XVIIIe eeuw, noch onder het Keizerrijk hadden de manufacturiers bij de
kapitalisten de medewerking gevonden, welke hun had toegelaten een hooge vlucht
aan hun voortbrenging te geven. Het initiatief der ondernemers werd tegengewerkt
door den slenter en door het wantrouwen der groote fortuinen, welke, meer
bekommerd over veiligheid dan over winst, beleggingen op landerijen verkozen.
Hoogstens zag men, in eenige steden, private banken haar bedrijvigheid schuchter
beperken tot wisselverrichtingen en voorschotten op koopwaren. De omloop van
biljetten aan toonder was nauwelijks gekend. Een hervorming drong zich op. De
koning, die daarvan de noodzakelijkheid had ingezien, voerde die zelf in. Hij nam
persoonlijk deel aan de besprekingen van de commissiën, belast met het onderzoeken
van het plan en van de statuten der instelling, die hij wilde stichten. Hij had dezelve
breed opgevat en van haar stichting af, ging zij te recht voor een modelinnchting
door. Haar bevoegdheid bestond in het uitgeven van biljetten aan toonder, met
comptant geld betaalbaar bij aanbieding, in het disconteeren van handelseffecten, in
het ontvangen van sommen op loopende rekening en in disposito, in het betalen van
voorschotten op titels, koopwaren en grondeigendommen, in het uitgeven van
kroosgevende verbintenissen. De belangrijkheid van haar kapitaal stelde dezelve in
staat, zich ruim van haar taak te kwijten. Het bestond uit 30 millioen,
vertegenwoordigd door 60.000 aandeden van 500 gulden en uit 20 millioen,

(1) J. Malou: Notice historique sur la Société Générale 1822-1862 (Brussel, 1863); La Société
Générale de Belgique 1822-1922 (Brussel, 1922). Omtrent de voortreffelijke inrichting dier
maatschappij, cf. J.H. Clapham: The economie development of France and Germany
1815-1914 (Cambridge, 1921); B.S. Chlepner: La Banque en Belgique, deel I, (Brussel,
1926), blz. 33 en volg.
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bestaande in domeingoederen, door den koning vastgesteld. België bezat dus voortaan
de groote bank die hetzelve on-ontbeerlijk was tot de volle uitzetting zijner
bedrijvigheid. Het publiek begreep dadelijk al de belangrijkheid dier nieuwigheid
niet. Het schreef maar zeer traagzaam in op de aandeelen der maatschappij. Den 30n
Juni 1823 waren nog slechts 31.226 aandeelen ingeschreven, waarvan 1500 tot 2000
door particulieren en 25.800 door den koning. Niettemin bleek het nut der bank
terstond door haar voorspoed. Van 1823 tot 1827 klommen de dividendes van 14,81
fr. tot 39,15 fr. per aandeel.
Het mag gezegd worden, dat de Algemeene Maatschappij de bekroning van
Willems economisch werk was. Zij was zoo stevig gebouwd, dat zij zonder wankelen
al de wederwaardigheden doorstond en dat zij heden nog een der eerste financieele
instellingen des lands is. Twee jaar na haar stichting, schonk Willem haar een
zustermaatschappij. De Nederlandsche Handelsmaatschappij, den 29n Maart 1824,
ten kapitale van 12 millioen gulden, te 's-Gravenhage gesticht, had vooral tot doel
het bevorderen van den uitvoer, inzonderheid den uitvoer naar Indië, ten voordeel
èn van den Hollandschen handel èn van de Belgische nijverheid(1).
Deze laatste beantwoordde op schitterende wijs aan de verwachtingen en het
initiatief des konings. Van 1825 af, ontwikkelt zij zich met een snelheid, die Engeland
zelf begint te ontrusten. De fabrieken zijn overladen met bestellingen en overal
worden er nieuwe gebouwd. Men schat dat Gent, in 1830, meer dan 30,000 werklieden
telt, benuttigd in tachtig fabrieken, katoenspinnerijen, sitsweverijen, linnenbleekerijen.
Het vervaardgen van katoenen stoffen, die in de Hollandsche koloniën een
onuitputbare markt vindein, trekt bij voorkieur de ondernemers aan(2). Het wordt
beoefend niet alleen te Lokeren en te Sint-Nicolaas, waar het reeds onder het
Keizerrijk ingevoerd werd, doch nu ook te Kortrijk en in de omstreken van Brussel.
Aan het andere

(1) W.M. Mansvelt: Geschiedenis van de Nederlandsche Handelsmaatschappij, deel I (Haarlem,
1924).
(2) Te Gent worden, van 1823 tot 1825, elf nieuwe katoenspinnerijen opgericht. P. Claeys:
Mémorial, blz. 456.
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uiteinde des lands, krijgt de lakenweverij van Verviers, na een kortstondig verval,
nieuwe levenskracht. De metaalnij verheid breidt zich uit in het land van Luik, in
het Naamsche, in Henegouw. Overal wordt de uitrusting verbeterd. Het gebruik van
stoommachines wordt algemeen. Zij komen talrijker en talrijker uit de fabrieken
Cockerill, terzelfder tijd als de mechanieken tot het spinnen van wol en katoen of tot
het scheren der stoffen. Rond 1823 levert de oprichting van de maatschappij Le
Phoenix aan Gent en omstreken een groote werkplaats voor het bouwen van
mechanieken(1). Het spreekt van zelf, dat de bedrijvigheid der manufacturen de
ijzernijverheid en de mijnen bevordert. In 1827 worden de eerste hoogovens van het
vasteland te Seraing gebouwd. De steenkolen van het land van Luik, van het bekken
van Charleroi en van de Borinage, op welke de voorspoed der nijverheid meer en
meer berust, naarmate deze meer stoomkracht vordert, worden opgehaald met een
krachtdadigheid die de hulp inroept van al de verbeteringen der wetenschap en der
techniek.
De landbouw heeft noodzakelijkerwijs zijn deel aan die stijgende welvaart. De
vermeerdering der bevolking vergroot de markt voor zijn voortbrengselen. De wouden
der Ardenne leveren aan de kolenmijnen het hout, waarvan het verbruik grooter
wordt naarmate de gaanderijen langer en de putten dieper worden. In spijt van den
verkoop der nationale goederen die geruimen tijd zwaar op de verhandeling van
onroerende goederen drukte, wordt sedert 1825 een gedurige stijging van den prijs
der gronden vastgesteld. Niettegenstaande haar voorkeur voor de nijverheid, is de
regeering den landbouw geenszins ongeneger. Reeds in 1818 vertrouwde zij het
toezicht over denzelve toe aan landbouwcommissies, in elke provincie ingesteld.
Terzelfder tijd schenkt de handel een nieuw leven aan Antwerpen. De vrees der
Hollandsche behoudsgezinden wordt bewaarheid: de grootste Scheldehaven begint
met Amsterdam en Rotterdam te wedijveren. Haar bedrijvigheid

(1) In 1829 wordt geraamd, dat in Oost-Vlaanderen zestig stoommachines bestaan, waarvan
vijftig te Gent. P. Claeys: Mémorial, blz. 507.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

358
verschilt nochtans tamelijk van die der havens van het Noorden. Zij wijdt zich niet
als deze aan doorvoer en aan de vaart op de Indiën. Zij heeft zeer duidelijk het karakter
eener Belgische haven en haar belangrijkheid vergroot in dezelfde verhouding als 's
lands nijverheid, wier natuurlijke verschepingsplaats zij is. Overigens wordt
Antwerpen slechts bezocht door Hollandsche of vreemde vaartuigen. Het bezit
bloeiende exporthuizen: het bezit geen reeders.
Als de Omwenteling zal uitbreken, heeft België dus, dank zij de regeering, wier
politiek het zoo hevig bestrijdt, een toestand wedergevonden, die strookt met zijn
natuurlijke hulpbronnen en met den aanleg zijner bevolking. Het schijnt een nieuwe
jeugd te bezitten. Om een schouwspel bij te wonen, dat kan vergeleken worden met
dat welk het land thans biedt, hoeft teruggekeerd, over het lange tijdperk van rampen
en verdooving dat het onderging, tot de regeering van Karel V. De vermeerdering
der bevolking, welke reeds onder het Keizerrijk te bemerken was, is het treffendst
bewijs dezer wedergeboorte. Zij wordt gelijkelijk vastgesteld in de steden en in de
verst verwijderde dorpen. Zij ontwikkelt zich tweemaal sterker dan in Frankrijk en
haar vermeerdering is grooter dan in de provinciën van het Noorden, waar de
geboorteverhouding nochtans zeer sterk is. Van 1815 tot 1829 klimt de gezamenlijke
bevolking van het koninkrijk van 5.424.502 tot 6.235.169 inwoners. Doch, elk van
de beide deelen afzonderlijk beschouwd, bemerkt men dat België aan dit laatste cijfer
deel heeft voor 3.921.082, en Holland voor 2.314.087 inwoners(1).
Onbetwistbaar zijn krachtdadigheid en wilskracht veel grooter in het Zuiden dan
in het Noorden. Te recht werd opgemerkt, dat de loftuitingen van de tijdgenooten
voor de buitengewone welvaart der Nederlanden zich slechts ten volle rechtvaardigen
voor België(2). De noordelijke provinciën

(1) A. Quetelet: Recherches sur la population dans le royaume des Pays-Bas (Brussel, 1827).
Cf Keverberg: op. cit., deel II, blz. 290, deel III, blz. 128.
(2) Mansvelt: op. cit., blz. 152, 237. Posthumus: Handelspolitiek, blz. 382, stelt vast, dat
gedurende de vereeniging van België met Holland, de nijverheid van dit laatste eenigszins
verviel.
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stapten langzamer vooruit. Haar hoefde veel tijd om zich met de nieuwe
omstandigheden aan te pasan en haar entrepôthandel in transito-handel om te zetten.
Tusschen Hollanders en Belgen heerscht dezelfde tegenstelling als tusschen een
krachtdadigen par venu en den schatrijken eigenaar van een verworven fortuin. De
welstand en het algemeen peil van het bestaan zijn hooger bij de eersten dan bij de
anderen. Het gemiddeld bedrag der belasting bereikt in Holland 15 gulden 48 per
hoofd, terwijl het slechts 9 gulden 16 in België bedraagt. Het schoolbezoek levert
een niet minder beteekenisvol kenmerk van de maatschappelijke verhouding der
beide volkeren. Op 1000 inwoners telt men, in 1827, 109 leerlingen in de
Noorderprovinciën, terwijl de Zuiderprovinciën er slechts 79 leveren. In dien zelfden
tijd zijn, in de eersten, slechts 5.50 per duizend inwoners van alle onderwijsmiddelen
ontbloot; in de anderen, is dit aantal 59 per duizend(1).

II
De oprichting van het koninkrijk der Nederlanden, die zoo 'n vruchtbaren en
duurzamen invloed op België's stoffelijke ontwikkeling oefende, had schier geeneriel
vat op de zeden en de gedachten. De zedelijke tegenstelling tusschen Noord en Zuid,
in stede, van af te nemen, werd van 1815 tot 1830 nog scherper, tot dusverre dat zij
de scheiding verwekte van de tegen hun wil door de Mogendheden vereenigde
volkeren. De ongelijkaardigheid van karakter, welke hen van elkander verwijderde,
moest wel onherstelbaar wezen, om de Belgen er toe te nopen, een vereeniging te
verbreken, welke hun, in economisch opzicht, de kostbaarste voordeelen bood. In
het oogpunt der belangen beschouwd, laat de omwenteling van 1830 zich niet
verklaren; haar grondige oorzaak is hoofdzakelijk van psychologisch en aard.
En toch heeft de regeering, welke zooveel schrandere bedrijvigheid aan den dag
legde om den handel en de nijverheid te verheffen, zich beijverd, zooals wij zagen,
om, door middel van het onderwijs, de geesten te bemachtigen. Zij

(1) Quetelet: op. cit., blz. 62 en volg.; Gedenkschriften 1825-1830, deel II, blz. 911 en volg.
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schiep universiteiten, normaalscholen, atheneums en verspreidde ruimschoots het
lager onderwijs. Met volharding, ja met hardnekkigheid, vervolgde zij het voornemen,
de opvoeding der Belgen te verzorgen, in de hoop dat de ‘vooruitgang van het licht’
dezelven tot haar oogmerken zou doen toetreden en dat de zedelijke ‘versmelting’
met de economische versmelting zou samengaan. En niet alleen waren al haar
pogingen vergeefsch, doch zij keerden zich tegen haar. Door een bittere spotternij
van het noodlot, was het in die atheneums en in die universiteiten, die de jeugd tot
haar dienst zouden voorbereiden, dat schier al de hoofdmannen van de Omwenteling
van 1830 hun opleiding ontvingen.
Want het is niet voldoende een volk te onderwijzen om zijn denkbeelden te
veranderen. De school vermeerdert zijn handelinigsvermogens, zonder dat ze zijn
handeling zelf kan leiden. Zij maakt het bekwamer, en daardoor óf nuttiger óf
geduchter, naar gelang het gebruik, dat het zal maken van de hulpmiddelen welke
zij het leverde. Zij kan den Staat slechts in zijn bedoelingen helpen, zoo de
ontwikkeling van het verstand die zij beoogt, strookt met die andere, inniger,
doelmatiger opvoeding, welke elkeen, in het midden waar hij geboren is, ontvangt
van de erfelijke overtuigingen, overleveringen, behoeften en neigingen, waaruit zijn
sentimenteel en onbewust leven bestaat. Nu, zoo zulke overeenkomst in Holland
heerschte, was dit in België niet het geval. In den zoo onderscheiden loop hunner
geschiedenis, was in den aard der beide volkeren een al te grondig verschil ontstaan,
dan dat het mogelijk wais dit verschil uit te wisschen door een van beiden een
onderwijsstelsel op te leggen, dat met het karakter van het ander strookte. Vergeefs
stichtte de koning scholen, waakte hij op de opleiding der onderwijzers, lief hij zeer
geleerde mannen uit Holland en Duitschland komen om de leerstoelen der
universiteiten in te nemen; het lukte hem slechts, als men zich zoo mag uitdrukketn,
de paedagogische toerusting van het land te verbeteren. De gedachten ontsnapten
aan zijn streven. Zijn werk, waarover hij te recht fier was en dat zich hoog boven dat
der keizerlijke Universiteit verheft, bepaalde er zich bij, technische
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kennissen onder het volk en onder de burgerij te verspreiden, zonder ivloed op hun
zedelijk wezen te oefenan.
Juist omdat hij niet bij machte was om dat wezen te begrijpen, bedroog hij zich
omtrent de middelen, welke hij had dienen aan te wenden. België door een
Hollandschen of Duitschen bril beschouwend, aanzag hij het eenvoudig voor een
verachterd land, dat door de geestelijkheid met opzet in onwetendheid gehouden
werd. En onbetwistbaar rechtwaardigde het maar al te zeer die verachting in de oogen
der Hollanders. Alles ergerde hen hier: het volk dat schier uitsluitend ongeletterd
was, de burgerij die geen andere lectuur had dan de nieuwsbladen, de priesters die
in de seminaries afgericht waren en niet meer latijn kenden dan hoeft om de mis te
lezen, de aristocratie die in verstandelijk opzicht niet het minste blijk van
weetgierigheid gaf. Waar de blik zich ook wendde, geenerlei trek naar ernstige studie.
Noch openbare, noch private boekerijen. Daarbij dient gevoegd, dat de verfransching
der hoogere standen hun een kleingeestige minachting voor de Nederlandsche taal
en letterkunde inboezemde, dat de geestelijkheid, uit vrees voor het Calvinisme, zich
daarvan evenzeer afwendde(1) en dat, om reden van die tweevoudige
vooringenomenheid, het Vlaamsch, tot gewestspraak verlaagd, overgelaten was aan
de verouderde genoegens der rederijkerskamers. In 1819 schrijft professor Schrant
dat Gent, in verstandelijk opzicht, lager staat dan een Hollandsch dorp(2). En voorzeker
heeft hij in zekeren zin gellijk, omdat hij Gent met Leiden vergelijkt; doch hij heeft
ook ongelijk, omdat die vergelijking mank gaat en dat hij, door dezelve te maken,
bewijst dat hij zich omtrent den toestand bedriegt.
Om dezen nauwkeurig te beoordeelen, was het niet voldoende, denzelven vast te
stellen; men diende zich daarvan rekenschap te geven. Het was een tweevoudige
dwaling, dien

(1) Gedenkstukken 1825-1830, deel II, blz. 611.
(2) ‘Het is inderdaad opmerkenswaardig, dat terwijl in het Noorden elk stadje, ja min of meer
aanzienlijk dorp zijne bijeenkomsten heeft, der letterkunde of andere beschaving gewijd,
niets van dien aard in een zoo groote stad als Gent gevonden wordt, wrelke men, zoo men
enkel de dagbladen geloof gaf, voor het Athene van België zoude moeten honden’.
Gedenkstukken 1815-1825, deel II. blz. 211.
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uitsluitend te wijten aan de godsdienstige intransigentie der geestelijkheid en aan de
wuftheid der ‘franskillons’. Hij was het gevolg èn van een eeuwenoude evolutie èn
van een onverwachte botsing. De gunst, waarin het Fransch stond, was geen
nieuwigheid. Reeds in de XIIe eeuw had het langzamerhand burgerrecht verworven
in de Vlaamsche provinciën, waar het, voor de hoogere standen, een tweede landstaal
was geworden. Zijn uitbreiding had de beoefening van het Vlaamsch geenszins
geschaad. De Romaansche en de Germanische letterkunde hadden naast elkander
gebloeid, zoolang de nationale beschaving kloek en gezond was gebleven. Doch de
godsdienstoorlogen der XVIe eeuw en de verscheuring der Nederlanden hadden een
verval bewerkt, waaronder de Vlaamsche taal het ergst had te lijden. Zij verviel tot
den rang van provincietaal, omdat de katholieke geestelijkheid, om de indringing
van de in de Vereenigde Gewesten zegevierende ketterij te beletten, zorg had al de
verstandelijke betrekkingen welke België met dezelve had kunnen onderhouden, af
te breken. Zij was nog slechts een middel om niet met het buitenland te
correspondeeren. Niet alleen kreeg zij geenerlei aandeel aan den machtigen bloei
der Nederlandsche letterkunde in de XVIIe eeuw, doch zij hield zich besloten in een
particularisme, dat haar dialecten op den duur zoo zeer van de Hollandsche taal deed
verschillen, dat het scheen alsof België een eigen taal had. De Fransche verovering
verergerde nog dien treurigen toestand. In het begin der XIXe eeuw, had het Vlaamsch,
uit school en uit bestuur gebannen, de overheden verdacht, geminacht door hen zelf
die bij gebrek aan beters er zich bleven van bedienen, nog slechts het voorkomen
eener eenvoudige gewestspraak, wier dagen geteld schenen.
Dezelfde oorzaken die haar schaadden, bevoordeelden natuurlijk het Fransch.
Sedert het midden der XVIIe eeuw was zijn gebruik langzamerhand algemeener
geworden. Onder het Oostenrijksch stelsel wordt het schier uitsluitend gesproken
door den adel en de hooge burgerij. De Republiek en het Keizerrijk hoefden slechts
den stand, welken het bij de inlijving des lands ingenomen had, te bevestigen en uit
te brei-
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den. Hoogstens bespoedigden zij een reeds lang bestaande beweging, die bovendien
bevorderd werd door het ontzag, dat Frankrijk inboezemde, door het belang der
gegoeden, door de ontwikkeling der nijverheid en door de bestuurlijke centralisatie.
Het is dan ook niet te verwonderen dat, in 1815, de censitaire klasse waarop de
samenstelling van het koninkrijk der Nederlanden gegrondvest is, om zoo te zeggen
door en door verfranscht is. Keverberg bemerkt dat, ‘in de hooge standen van België,
de Fransche taal overheerschend en nagenoeg exclusief geworden is’(1). In 1822
bevestigt de Gentsche balie, dat ‘zij zich als het ware met ons zeden heeft
vereenzelvigd en sedert dertig jaar de gebruikelijke taal van al de burgerlijke en
handelsbetrekkingen is geworden’(2). In 1821 zijn de leden van de Staten van Limburg
onbekwaam om de zaken in het Vlaamsch te verhandelen(3). In den Staten-Generaal,
wordt alleen het Fransch gebruikt in de eerste Kamer, terwijl het in de tweede Kamer
gesproken wordt niet alleen door al de Belgische afgevaardigden, doch ook door een
goed aantal Hollandsche afgevaardigden, die hun collega's dien blijk van hoffelijkheid
willen geven.(4) Wat de drukpers betreft, al de dagbladen, zoowel die der regeering
als die der oppositie, gebruiken geen andere taal. Hoogstens verschijnt, vóór de groote
politieke beweging van 1828, hier en daar een plaatselijk blaadje of een annoncenblad
in 't Vlaamsch. In de Vlaamsche provinciën en meer nog te Brussel, worden de
jongelieden der hoogere standen in een volslagen onkunde der landstaal opgebracht.
Een verblijf te Parijs is de bekroning van elke goede opvoeding. Het Jezuïetencollege
te Saint-Acheul telt veel Belgische leerlingen. Zuinigheidshalve vergenoegen tal van
ouders zich, hun zonen te zenden naar de atheneums en colleges der Waalsche
provinciën, te Doornijk, te Namen, te Luik(5). Kortom, België

Keverberg: op. cit., deel I, blz. 292.
Gedenkstukken 1815-1825, deel II, blz. 593.
Ibid., deel II, blz. 518, 519.
P. Bergmans: Etude sur l'éloquence parleméntaire belge sous le régime hollandais (Brussel,
1892).
(5) Em. Dony: L'Athénée de Tournai, blz. 24.
(1)
(2)
(3)
(4)
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komt, bij hen die de zaken slechts oppervlakkig beschouwen, voortaan voor als een
Franschsprekend land. Gansch de burgerij vertoont, heel het land door, hetzelfde
schouwspel. Nog slechts voor het volk bestaat de taalgrens. Het wettig land, wil
zeggen de cijnskiezers, maakt een verfranscht blok uit, dat zoo innig vereenigd is
door de taal die het spreekt, als door het politiek privilege dat het geniet.
Het algemeen gebruik van het Fransch steekt overigens af tegen de armoede van
het verstandelijk leven waarvan het de tolk is. Van 1815 tot 1830 bepaalt de
letterkunde zich tot flauwe nabootsingen van de school van Delille. Het is een
eenvoudige uitspanning voor liefhebbers of van leeraars der rhetorica. Geenerlei
oorspronkelijkheid, geenerlei ingeving, geenerlei krachtig denkbeeld. De Belgische
rijmelaars weten niets af van de romantische beweging, die zich in Frankrijk reeds
zoo schitterend bevestigt. Zij dichten nog overeenkomstig de verouderde modellen
der XVIIIe eeuw, en die ouderwetschheid doet hun onbeduidendheid nog beter
uitkomen. Eenige schrijvers, trouwens, als Raoul, als Lesbroussart, als de Stassart,
als Reiffenberg, geven daarbij blijk van een kunstvaardigheid, die afsteekt bij de
alledaagschheid hunner medestrevers. Overigens is die schoolliteratuur terzelfder
tijd een officieele letterkunde. Zij bezingt om het best de deugden des konings, den
glans zijner regeering, den luister van zijn huis, de geboorte der zonen van den prins
van Oranje of den slag van Waterloo(1).
De wetenschappelijke beweging is niet veel beter bedeeld dan de letterkundige.
De herstelling der Academie in 1816 diende slechts om eenige ouderlingen,
overlevenden van het Oostenrijksch stelsel, de gelegenheid te geven, vóór hun
collega's, verhandelingen voor te dragen, die slechts getuigen van belezenheid en
dan nog uit vroegeren tijd en die verslaafd gebleven was aan de methodes der XVIIIe
eeuw. De wonderlijke vorderingen, welke de historische en de philologische critiek
in Duitschland maakten, waren htin totaal onbekend. Noch Raepsaet (1750-1832),
noch Martin de Bast

(1) F. Masoin: Histoire de la littérature française en Belgique de 1815 à 1830. Mém. in 8o de
l'Acad. Roy. de Belgique. deel LXII [1902].
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(1753-1825), noch van Hulthem (1764-1832), verhieven zich boven het peil van
welmeenende oudheidkenners of van geleerde boekenliefhebbers. De Fransche
invloed, de eenige dien het land onderging, gaf meer aandacht aan de
natuurwetenschappen en aan de wiskunde. Het volstaat, de namen te noemen van
Dandelin, van Cauchy en vooral van Quetelet, om zulks te bevestigen en te doen
voorzien welke schitterenide toekomst haar te wachten stond.
Wij zagen reeds, dat de universiteiten den invloed niet oefenden, waartoe zij door
de waarde van verscheidene harer hoogleeraars schenen voorbeschikt. Van den
beginne af aan, hadden zij te lijden onder de vooringenomenheid der geestelijkheid
en onder de scherper en scherper wordende oppositie, welke tegen de regeering
ontstond. De nationaliteit van vele harer leeraars, Duitschers of Hollanders, maakte
dezelven bij de studenten verdacht. Zeer weinigen onder hen, ter uitzondering van
Kinker te Luik, Schrant en Thorbecke te Gent, trachtten invloed op hun leerlingen
te oefenen. De meesten hunner vergenoegden zich, hun lessen te dicteeren, die des
te minder aantrekkelijk waren daar zij, overeenkomstig de Hollandsche gewoonte,
in het Latijn werden gegeven en zij hielden zich uitsluitelijk bezig met hun
persoonlijke werken. Hun wetenschappelijke invloed op de natie was even
onbeduidend als hun zedelijke en staatkundige invloed. Het schijnt dat, onder de
toehoorders van Warnkoenig, gedurende zijn verblijf te Gent, niemand vermoedde,
dat hun meester bezig was aan het beroemd werk, dat zoolang de grondslag van de
geschiedenis van Vlaanderens recht en instellingen is gebleven.
Hoe ernstig en rechtzinnig de pogingen van de regeering ook waren om de Belgen,
tot hun nut en tot het hare te onderwijzen, toch leden zij schipbreuk. Hoe kon dit ook
anders? Uit Holland kon geenerlei denkbeeld komen, dat kon inwerken op een volk
wiens blikken steeds naar Frankrijk waren gericht. Men had zulks bemerkt, bij de
eerste voeling tusschen lieden uit het Noorden en lieden uit het Zuiden. Het volstaat
hier te herinneren aan de onvereenigbaarheid hunner zienswijzen bij het bespreken
van de Grondwet, en aan het verwijt, de Belgen door hun collegia's gedaan, dat zij
het
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hoofd vol Fransche theorieën hadden. Dat verwijt zouden zij langzamerhand meer
en meer verdienen. De bedrijvigheid der Fransche vluchtelingen, welke de koning
zoo onvoorzichtig duldde te Brussel en in al de groote steden, omdat zij zijn politiek
dienstig was, verhoogde nog het aanzien dat Parijs reeds, genoot. De Fransche pers
was uitstek het geestesvoedsel der burgerij en dit werd zij meer en meer, naarmate
de oppositie tegen de regeering aangroeide. Katholieken en liberalen volgden met
belangstelling de besprekingen in de Fransche Klamers, omtrent de parlementaire
leerstellingen van Benjamin Constant of de door Lamennais gevorderde
godsdienstvrijheid. Doch de Hollanders, die de monarchale leer getrouw bleven uit
loyalisme en uit toetreding tot de staatkundige theorieën der Duitsche rechtsgeleerden
en wijsgeeren, verwierpen die nieuwigheden. Tusschen hen en de Belgen, verergerde
aldus het misverstand gedurig. Verachting werd met verachting vergolden. Zij
begrepen elkander niet, daarom verweten zij elkander dat zij volstrekt niets begrepen.
Het Noorden zuchtte met minachting over de onwetendheid en de wuftheid van het
Zuiden; het Zuiden spotte met de schoolvosserij en den reactionnairen geest van het
Noorden. In 1830 waren de beide volkeren elkander vreemder dan zij ooit geweest
waren. Geenerlei indringing bij elkandler. Overeenstemming van gedachten was
onder hen nog zeldzamer dan de huwelijken.
In die voorwaarden, hoeft men zich niet te verwonderen over de mislukking van
de pogingen die de koning aanwendde tot het verheffen der Vlaamsche taal uit het
verval, waarin zij geraakt was. Voor menschen die, als wij, gewend zijn aan de
ontketening der hartstochten omtrent de taalquaestie, kan dit voorshands zonderling
voorkomen. En toch is dit zeer gemakkelijk te verklaren. Want de maatregelen der
regeering waren niet getroffen in het belang van het volk, doch enkel in het belang
van den Staat. Het denkbeeld, beroep te doen tot het democratisch bewustzijn en tot
de eigenliefde der massa's was haar totaal vreemd. Haar houding had geen andere
drijfveer dan den wensch, de burgerij aan den Franschen invloed te onttrekken en
dezelve met de Hollandsche
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burgerij te ‘versmelten’, door haar het gebruik der ‘nationale taal’ op te dringen.
Haar taalpolitiek beoogde slechts het ‘wettig land’. Zij veronachtzaamde de boeren
en de werklieden, bij welke zij had kunnen slagen, en vatte alleen de verfranschte
standen aan, welke haar noodzakelijker wijs zouden weerstaan. De geestelijkheid
liet overigens niet na, die politiek te bestrijden. Zij ijsde voor de gedachte dat, met
de taal van het Noorden, ook het Calvinisme onder haar getrouwen had kunnen
sluipen. Om haar uitsluitenden invloed op hen te behouden, besloot zij zich koppiger
dan ooit in het particularisme en, het Vlaamsch tegenover het Hollandsch stellend,
hitste zij tegen dit laatste het nationaal bewustzijn, op, dat de regeering precies had
willen winnen.
De burgerij deed uit belang, wat de geestelijkheid uit katholieke overtuiging deed.
De verplichting, ambtenaars en advocaten opgelegd om slechts de ‘landstaal’ te
bezigen, krenkte al te veel gewoonten, bedreigde al te veel ambtenaars en
plaatsaanvragers, druischte al te zeer tegen de zeden in, dan dat zij geen algemeen
protest zou verwekken. De maatregel was klaarblijkelijk onbehendig. Het ware
voldoende geweest, zooals de gematigde geesten voorstelden, de vrijheid van taal
in te voeren en geduld te oefenen(1). Doch hieromtrent, zooals in zoovele
omstandigheden, wilde de koning niet luisteren niet wachten. Nochtans bevonden
zich zijn trouwste aanhangers, de oude liberalen, onder het meest verfranscht deel
der natie(2), en het is treffend te zien, hoe Reyphins akkoord ging met de pastoors en
vóór de Staten-Generaal verklaarde, dat Vlaamsch en Hollandsch twee verschillende
talen zijn.
De regeering vond slechts steun bij de zeer zeldzame burgers welke, door de
Fransche bezetting heen, de volkstaal getrouw waren gebleven. Te Gent schaarden
eenige dier eerste ‘sflaminganten’ zich rondom Vervier. In 1829 beleefde het
vlugschrift van Verloy over het verval der Vlaamsche taal een herdruk. Letterkundige
wedstrijden werden uitgeschreven. Te Brussel nam de maatschappij Concordia de
taak op

(1) Gedenkstukken 1825-1830, deel II, blz. 709.
(2) Ibid., deel II. blz. 753.
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zich, de beoefening der landstaal te bevorderen. Die beweging verbergt overigens
geenerlei politieke bijbedoeling. Zij is louter letterkundig en meer Vlaamsch dan
Hollandsch. Alleen J.-F. Willems is een overtuigd en hartstochtelijk Orangist.
Nederlander vóór alles, strijdt hij tevens voor de taaleenheid en voor de staatkundige
eenheid. Naast hem, beijveren eenige officieele personages zich, om de ministers te
behagen, de Belgen in te wijden in de letterkunde hunner Noorderbroeders. In 1827
vertaalt Lebrocquy, in het Fransch, het overzicht van de geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde van Siegenbeek.
Doch klaarblijkelijk blijft de belangstelling van het publiek achter. In de universiteit
te Gent wordt de leergang van professor Schrant over Vondel schier voor een ledige
zaal gegeven(1). Te Luik, lukt het zijn collega Kinker rondom zich eenige studenten
te scharen die, door zijn geest, zijn gloed, zijn eenvoud aangetrokken worden en die,
overwonnen door zijn goeden wil, om zelf Waalsch te leeren, er in toestemmen, het
Nederlandsch aan te leeren. De procureur des konings Schuermans, plechtiger en
officeeler, rekent op den steun der ambtenaars. Hij sticht voor hen, in 1819, te Brussel,
een Maatschappij voor vaderlandsche Letkerkunde voor ambtenaren en 's lands
bedienden ingericht, welke hoop op bevordering niet im staat is te doen bloeien. De
pogingen van de machtige Hollandsche maatschappij Tot Nut van 't Algemeen om
voet in België te krijgen, lijden eveneens schipbreuk(2). De bescherming van de
burgerlijke en militaire overheden kan slechts ambtenaars, oudofficieren of in het
land gevestigde Hollanders aanlokken. Schier geen enkele Belg onder haar leden,
en vooral niet één katholiek, want de geestelijkheid, welke ze als een orgaan voor
Calvinistische voortplanting beschouwt, wendt tegen haar al haar invloed aan. Toch
lukt het haar zich te vestigen te Diksmuide, te Oostende, te Nieuwpoort, te Ieperen,
te Brugge, te Antwerpen, te Dendermonde, te Gent, te Breedene, te Thielt, te Leuven,
te Brussel, ja zelfs een sectie in het Walenland, te Namen, te stichten. Doch in 1829
telde zij slechts 641 toe-

(1) Gedenkstukken 1815-1825, deel II, blz. 263.
(2) Gedenkstukken 1815-1825, deel II, blz. 470, 472.
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treders en treurig bekenden haar bestuurders, het volgend jaar, dat ‘zij geen plant
was om in Belgischen bodem te gedijen’(1).
Al die tegenspoeden zijn beteekenisvol. In de omstandigheden waarin de regeering
zich bevond, kon zij de burgerij slechts een grief te meer leveren, door in haar plaats
de ‘landstaal’ te kiezen, waarvan zij zou gebruik maken. Die aanspraak scheen een
een ondraaglijke aanslag op de vrijheid. Feitelijk werd de taaltoestand geenszins
gewijzigd door de besluiten van 1819 en slechts in de bureelen werd men haar bestaan
gewaar. En dan nog weken de ambtenaars van dezelve af, overal waar de wet hun
zulks niet uitdrukkelijk verbood. Van 1815 tot 1830 behield liet Fransch in het
maatschappelijk bestaan niet alleen de plaats welk het daar veroverd had, doch het
schijnt zelfs dat het deze vergrootte.
De drukpers hielp zekerlijk mede, die taal te verspreiden, naarmate de verscherping
der politieke beweging het aantal en de oplage der dagbladen vermeerderde. Het hof
zelf scheen den smaak van het publiek te deelen en derhalve te rechtvaardigen. Zoo
de koning, tijdens zijn verblijf te Brussel, met opzet slechts Hollandsche vertooningen
bijwoonde, was zijn zoon, de prins van Oranje, zoo Franschgezind van taal als van
zeden. Hij liet zijn zonen in het Fransch opvoeden en hij stelde in het Fransch zijn
onderrichtingen voor hun meesters op(2). Gansch het verstandelijk leven scheen aan
die taal gebonden. De academische Raad van de universiteit te Gent bad de regeering
hem daarvan het gebruik toe te laten, ten einde de studenten te behouden(3). Frankrijk
leverde tooneelspelers aan al de schouwburgen en nieuwigheden aan al de
baekhandelaars. Een Duitsche boekhandel die op 's konings verlangen te Brussel
geopend werd, vond geenerlei bijval. Als de studenten hun studiën geëindigd had-

(1) P. Fredericq: De maatschappij tot nut van 't Algemeen in Zuid-Nederlend tot aan de Belgische
omwenteling van 1830. Bullet de l'Acad. Roy. de Belgique. Classe des Lettres, 1913, blz. 269
en volg.
(2) C. Terlinden: Un programme d'éducation princière il y a un siècle. Bullet, de la comm. Roy.
d'Hist., deel LXXXV [1923], blz. 150 en volg.
(3) Archives du Conseil Académique de l'Université de Gand, 1818.
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den, vertrokken zij naar Parijs om dezelve aan te vullen; niemand dacht er aan, naar
Holland te gaan. Het Fransch aanzien drong zich niet minder bij de kunstenaars op.
David, had hen, gedurende zijn ballingschap te Brussel, rondom zich zien verdringen:
Navez staat gansch onder zijn invloed. Te Luik wordt de in 1826 gestichte
muziekschool aan de leiding van Daussoigne-Méhul toevertrouwd. Roelandt, de
eenige bouwmeester van talent, dien het koninkrijk bezit, ontving zijn opleiding te
Parijs.
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Vierde boek
De Omwenteling
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Hoofdstuk I
De scheiding
I
De in 1828 door het verbond van katholieken en liberalen verwekte politieke beroering
zou vroeg of laat een revolutionnair karakter krijgen. Zij kreeg dit zeer vroeg. Reeds
bij den aanvang van 1830 is geen begoocheling omtrent haar strekking meer mogelijk.
Van eenvoudige grondwettelijke oppositie, zooals zij in den beginne was, dreven
het volksbewustzijn en het nationaal bewustzijn, welke zij ontketende, haar weldra
tok een open strijd tegen de regeering. Nochtans bestonden de grieven niet meer,
welke zij in den beginne met zooveel heftigheid inriep. Er is geen Philosophisch
College, geen besluit van 1815, geen belasting op gemaal en geslacht meer, het
Concordaat wordt nu toegepast, en den 4n Juni zal de koning zelfs de in 1819
opgelegde maatregelen in zake taalgebruik intrekken. Die toegevingen, welke een
einde aan de beweging moesten stellen, verergerden slechts haar geweld, want zoo
zij dezelve haar voorwendselen ontnamen, lieten zij toch haar grondige oorzaak
bestaan. Voortaan wordt het duidelijk, dat die oorzaak in het bestaan zelf van het
koninkrijk ligt. Wat gebeurt, is wat helderziende geesten reeds in 1815 voorspelden:
de ontbinding der voorbarige ‘versmelting’ van twee al te zeer van elkander
verschillende natiën.
Met behoedzaamheid, met plooibaarheid en met omzichtigheid, ware het wellicht
mogelijk geweest den Staat duurzaam in te richten en hem een toekomst te verzekeren,
even heilzaam voor hem zelf als voor Europa. De hem aangewezen internationale
rol kon gepaard gaan met een eveneens internationale beschaving welke, evenals in
de XVIe eeuw, al de groote stroomingen der Europeesche gedachten had kunnen
ontvangen: de Fransche door het toedoen van België, de
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Duitsche door de bemiddeling van Holland. Een ruime menschelijke
verdraagzaamheid kon ontstaan uit de toenadering tusschen de katholieken van het
Zuiden en de protestanten van het Noorden. Doch, om zulk een grootsch werk tot
stand te brengen, hoefde veel tijds. Overijling bedierf alles. Wat hoefde, was een
langzaam samenzijn, een geleidelijke aanpassing, een trapsgewijze opklimming,
weilke de beide volkeren had toegelaten elkander te begrijpen en zich te vereenigen
in de gemeenschap der zelfde lotsbestemmingen. Door hun dezelve al te vroegtijdig
op te dringen, werd zij onmogelijk gemaakt en die onmogelijkheid leidde tot de
breuk.
Ongetwijfeld schenen de eerste prikkelingen niet zeer onrustbarend. Zoolang de
oppositie zich tot het wettig land beperkte, kon de regeering die gemakkelijk meester
worden. Doch van den dag af, dat zij de volksmassa bereikte, was alles verloren. Nu
werd niet meer de werking van het stelsel aangetast, doch het stelsel zelf. Het valt
te betwijfelen, of de hoofden der beweging zich daarvan rekenschap gaven. Zeldzaam
waren voorzeker degenen die, in het begin van 1830, de vernieling van het koninkrijk
betrachtten.
De censitairen wenschten niets anders dan een grondwettelijke en parlementaire
hervorming. Zoo allen voorstanders waren van het grondbeginsel der ministerieele
verantwoordelijkheid, toch wilde niemand hetzelve gewelddadig veroveren. Hun
geschil met den, koning was van, louter politieken aard; hun trouw bleef ongeschonden
en hun beweging binnen de wettelijkheid beperkt. Hun strijd tegen de regeering
besloot zich in de vergaderzalen, van de Staten-Generaal. Die kleine groep
bevoorrechten rekent slechts op zich zelf. De grondwettelijke vereenigingen welke
zij sticht tot het bewerken der verkiezingen en het leiden der propaganda onder de
burgerij, eerbiedigen zorglijk de wettigheid. Daar de vergaderingen van meer dan
twintig personen verboden waren, zijn de bijeenkomsten samengesteld uit negentien
leden, die met gesloten deur beraadslagen als deftige politici en die, naar het voorbeeld
der Fransche doctrinairen, innig overtuigd zijn van hun belangrijkheid.
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Die gematigden zagen in den beginne met voldoening, dat de jonge liberalen en de
geestelijkheid zich in den politieken strijd wierpen. Doch zoo zij zich gevleid hadden,
in hen goedgunstige helpers te vinden, zouden zij spoedig hun dwaling inzien. Zij
zouden zich overtuigen, dat de beweging hun ontsnapte naarmate zij meer omvang
nam. Zij zagen met onrust, dat deze meer en meer een populair en democratisch
karakter kreeg, en dat haar aanvoerders, door het welslagen aangemoedigd, naar
eigen zin handelden. Kortom, de beweging verspreidde zich nu buiten het wettig
land. Tusschen de parlementaire oppositie van de afgevaardigden bij de
Staten-Generaal en de door de partijen verwekte nationale oppositie, bestond voeling
noch verstandhouding. De jonge ‘Jacobijnen’(1) leidden de liberale propaganda gelijk
de pastoors en onderpastoors de katholieke propaganda leidden, gene zonder zich
om de grondwettelijke vereenigingen, deze zonder zich om hun bisschoppen te
bekommeren. De nuntius was verschrikt over hun ijver en hun geestdrift. Zij stellen
boven alles, schrijft hij, het gezag van den Heiligen Stoel. Doch zij zijn zoozeer
‘ingenomen en verzot’ met hun vrijheidsminnend ultramontanisme en met Lamennais'
politiek stelsel, dat de Heilige Stoel niet bij machte zou wezen hen te matigen, zoo
hij zulks beproefde(2).
Zij ontketenen, zich tegen de regeering en verbergen hun vijandschap voor 's
konings persoon niet meer. Vele priesters noemen zijn naam niet meer onder het
zingen van het Te-Deum. En de katholieke en liberale pers is evenmin bezadigd. De
nieuwsbladen worden kosteloos op den Vlaamschen buiten rondgedeeld; de
opzienbarendste artikelen worden in den volkstrant vertaald en onder de deuren der
hofsteden gestoken. Een van de ijverigste berichtgevers der regeering, de Duitsche
onderwijzer Bergman, stelt vast, dat de vroeger zoo onverschillige boeren nu in
‘heethoofdige politieke tinnegieters’ veranderd zijn. De verbittering is algemeen,
bekent hij aan den minister van Maanen en ‘indien Uwe

(1) Van 1828 af, worden de jonge liberalen aldus door de ministerieelen geheeten.
(2) Terlinden: op. cit., deel II, blz. 411.
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Exc. mij thans uitnoodigde rondborstig en op eer en geweten te verklaren of in welke
klasse van 't valk het gouvernement nog oprechte vrienden telt, zoude ik met
leedwezen moeten antwoorden: in geene’(1). De opgewondemheild die in den schoot
van het nijverheidsproletariaat wordt verwekt door de invoering van verbeterde
machines, welke de werklieden voor het verlies hunner broodwinning doet vreezen,
bevordert op gevaarlijke wijs de gevolgen van de politieke ophitsing. Dreigende
voorteelkenen voorspellen oproer. En alsof dit alles nog niet voldoende was, tracht
een uit Parijs geleide campagne de misnoegdheid ten nutte te maken voor de door
Polignac verzonnen inlijvingsplannen. De houding der Fransche nieuwsbladen is
onrustbarend. Een ophefmakend vlugschrift van generaal de Richemont bewijst, dat
de inlijving der Nederlanden een noodzakelijkheid voor Frankrijk is.
Dus overal onrust. België, te gelijk bestookt door een grondwettelijke oppositie,
door een nationale oppositie en door de kuiperijen van den vreemdeling, schijnt
bestemd om in anarchie te vergaan. In spijt van zijn zelfvertrouwen, was de koning
onthutst. Het werk waarover hij zoo fier was, viel onder zijn oogen in duigen, en zijn
mislukking zou hem door Europa doen wantrouwen. Vergeefs had hij tevens èn
gematigdheid èn geweld beproefd. Zijn toegevingen waren als blijken van zwakheid
aanzien geworden; zijn strengheid leidde slechts tot uitdagingen en
onbeschaamdheden. Medailles werden geslagen ter eere van de afgestelde
ambtenaars(2); de door de rechtbanken veroordeelde pamflettisten werden met
toejuichingen begroet. Van alle zijden, ja van wege industrieelen die hem hun
voorspoed verschuldigd waren, werden hem onuitstaanbare uittartingen gemeld. Te
Brugge had de voorzitter van de Kamer van koophandel de Orde van den Belgischen
Leeuw geweigerd, en zijn collega's waren hem gezamenlijk komen gelukwenschen(3).
Niettegenstaande de drukpersprocessen, vreesden de dagbladen niet meer, klaar en
duidelijk te spreken. De persoon des

(1) Gedenkstukken 1825-1830, deel II, blz. 663.
(2) V. Tourneur: Catalogue des médailles du royaume de Belgique, deel I (1830-1847), blz. 2,
3 (Brussel, 1911).
(3) Algemeen Rijksarchief. Kamers van Koophandel, nr. 212.
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vorsten zelf werd rechtstreeks aangevallen, en in welke bewoordingen! ‘Er hoeft
slechts één minuut, drukte le Journal de Louvain in Mei 1829, om een henneptouw
rondom een koninklijken hals te knoopen. Het duurde niet langer om een Capet op
de plank der guillotine te binden’(1).
Zulke taal kan wel uitzondering wezen, doch is niettemin beteekenisvol. Zij is
vooral erg, omdat die koning die zelf uitlokte. Door halsstarrig, tegen de eensgezinde
openbare meening in, een zoo gehaten minister als van Maanen te ondersteunen,
wierp hij de Belgen den handschoen toe en deze namen hem op. Zijn boodschap van
11 December bracht. hem rechtstreeks met hen in conflict. Opzettelijk verklaarde
hij zich zelf het orgaan van die persoonlijke regeering, die allen eensgezind bestreden.
In stede van zich te laten dekken door zijn ministers, dekte hij die zelf. Hoe zou hij
dus voortaan ontsnappen aan de slagen, welke hun bestemd zijn Hij stelt er een eer
in, zich aan dezelve bloot te stellen, met de kroon op het hoofd, den schepter in de
hand. De kenteekenen der koninklijke waardigheid zijn nu zijn wapens; 't is niet te
verwonderen, zoo men hem die wil ontrukken. Getrouw aan de kenspreuk van zijn
huis, is hij overigens vast besloten dat gezag te handhaven, dat hij tot voorwerp van
den strijd gemaakt heeft. Desnoods zal hij niet aarzelen zijn toevlucht tot een
Staatsgreep te nemen en de Grondwet te schenden, welke hij overigens vertrapt, naar
de oppositie beweert. Hij laat dienaangaande den koning van Pruisen en den czaar
polsen. De ambtenaars zeggen dat, in geval van oproer, de Pruisische troepen het
koninkrijk zullen binnendringen, en de officieele logenstraffingen worden door
niemand geloofd(2). In Januari 1830, schrijft de Oostenrijksche minister, dat het
publiek overtuigd is, dat de regeering woelingen wil verwekken, om aldus een
voorwendsel te vinden om de grondwet te veranderen(3).
Werkelijk is tusschen den koning en de oppositie geen bemiddeling meer mogelijk.
Er is geen uitweg meer: een

(1) De Gerlache: op. cit., deel II, blz. 34.
(2) Gedenkstukken 1825-1830, deel I, blz. 149, 174, 176, 179 Omtrent die onderwerpen, zie
Ibid., blz. 379, en H.T. Colenbrander: De Belgische Omwenteling, blz. 148.
(3) Gedenkstukken, Ibid., blz. 329.
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van beide tegenstrevers moest zwichten. De vreemde diplomaten te 's-Gravenhage
of te Brussel maken zich geen begoocheling omtrent het karakter van het conflict.
Zoo de wettelijkheid nog niet rechtstreeks werd aangedurfd, voelt men toch, dat dit
niet lang meer zal duren. Reeds in November 1829 erkent de prins van Oranje, dat
men een ramp te gemoet gaat(1). ‘Ik ben overtuigd, schrijft de zaakgelastigde van
Denemarken, dat dit land recht naar de anarchie, om niet te zeggen naar de revolutie
loopt’(2). De Franschman La Moussaye denkt er niet anders over(3). Als een echte
parlementsgezinde ziet zijn Engelsche collega geenerlei redmiddel, zoo de koning
ten spoedigste geen verantwoordelijke ministers neemt, geen orde en klaarte in het
geldwezen brengt en ‘geen volkomen gelijk evenwicht tusschen België en Holland
invoert’(4). De internuntius verwacht zich aan het ergste, en kardinaal Albani stelt
zich slechts gerust bij de gedachte, dat Europa geen omwenteling zou dulden(5). Doch
de ultra's onder de hoofden der beweging bekommeren zich daarover niet. Zoo zij
wachten, is zulks niet omdat zij aarzelen, doch omdat zij denken, dat het oogenblik
nog niet is gekomen om hun toevlucht tot geweld te nemen.
De gebeurtenissen van Parijs verhaastten dus slechts een onvermijdelijk geworden
ontknooping. ‘Het slechtste van de Belgische omwenteling, schrijft Bartels, is dat
haar datum niet van ons uitgaat.... Zij kwam op de straat, vóór dat zij genoegzaam
in de gemoederen gedrongen was’(6). Zoo schijnt het werkelijk geweest te zijn. De
Juli-dagen verrasten de regeering niet minder dan de oppositie. Men dobberde tusschen
Staatsgreep en omwenteling. Zij beletten den eerste en ontketenden de andere.

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

Gedenkstukken 1825-1830, deel II, blz. 673.
Ibid., deel I, blz. 436.
Ibid., blz. 145.
Ibid., blz. 172. Cf. ibid, deel II, blz. 745.
Terlinden: op. cit., deel II, blz. 379, 428.
Ad. Bartels: Les Flandres et la Révolution belge, blz. 4, 6.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

379

II
Ware het verbond van katholieken en liberalen minder stevig geweest, dan had de
onverwachte tijding der Juli-dagen gewis zijn ontbinding verwekt. De anti-clericale
beweging, die zich dadelijk te Parijs uitte, was van aard, de Belgische geestelijkheid
te verschrikken. Toch blijkt het niet, dat zij de minste vrees koesterde of de minste
aarzeling aan den dag legde. De eendracht der partijen bleef zoo onwrikbaar nà als
vóór den val van Karel Y. Meer hoeft niet om te bewijzen, dat geenerlei
verstandhouding bestond tusschen de Fransche revolutionnairen en de Belgische
misnoegden. Verre van de eersten te willen navolgen, schijnt het wel, dat de anderen
aanvankelijk onthutst waren over een gebeurtenis, welke zij niet hadden voorzien
en wier geweld hun zeker ietwat bekommerde.
De burgerij was verschrikt over de ontketening van de hartstochten des volks. Ter
uitzondering van enkele democraten, als de Potter en Bartels, zag zij in het volk
slechts een helper, wien zij de leiding der door haar verwekte beweging noch de
voordeelen der zegepraal wilde afstaan. Het voorbeeld van Parijs gaf haar stof tot
nadenken en nu scheen de omwenteling haar minder wenschelijk. Rogier schreef in
zijn blad, dat België, gelukkiger dan Frankrijk, geen revolutie hoefde om de vrijheid
te veroveren(1). Door een zonderlingen ommekeer, werd de beweging door de
Juli-dagen eer bedaard dan aangehitst. Men stond op het punt met de wettelijkheid
te breken: men besloot tijdelijk bij dezelve te blijven. Nergens de minste
opgewondenheid. Den 3n Augustus bevestigen de prins van Oranje en prins Frederik
aan den Engelschen ambassadeur, dat de openbare geest voortreffelijk is. Brussel
schijnt slechts belang te stellen in de pas aldaar geopende nijverheidstentoonstelling.
De koning, die er verbleef van 8 tot 12 Augustus, werd goed ontvangen. Hoogstens
onthield hij zich van naar den schouwburg te gaan, om geen ‘weg met van Maanen’
te hooren roepen. De toestand bleef dus wat hij was, noch beter, noch slechter.

(1) E. Discailles: Charles Rogier, deel I, blz. 181. (Brussel, 1892).
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De regeering vreesde geen opstand vau België, doch een plotselingen aanval van
Frankrijk, welken zij niet in staat was af te slaan. Want de toestand van het leger was
jammerlijk. De vestingen waren schier zonder geschut. Het leger, samengesteld uit
vrijwilligers en uit lotelingen, in 't geheel 35.000 man sterk, werd slechts een maand
per jaar opgeroepen. De schutterij of gemeentewacht, in 1827 in grondbeginsel
opgericht, telde niet. Kortom, het koninkrijk was niet in staat de rol van ‘barrière’ te
vervullen, waartoe Europa het had bestemd. De koning, gerustgesteld door den
voortdurenden vrede der laatste jaren, had klaarblijkelijk zijn internationale zending
ten bate zijner binnenlandsche politiek veronachtzaamd. Op het oogenblik des gevaars,
schoot hij in het vervullen van zijn plichten te kort. Op Engelands aanraden, hield
hij zich stil en vermeed hij alles wat eenigszins als een uitdaging had kunnen worden
beschouwd. Om Frankrijk niet te verbitteren, onthield hij zich, zijn troepen naar de
grens te zenden; doch hij nam schuchter, in 't geniep, eenige maatregelen ten einde
de vestingen buiten het bereik eener overrompeling te stellen(1).
Gelukkiglijk, zou de troonsbeklimming van Lodewijk-Philips (9 Augustus) hem
geruststellen. Zeker was het, dat de ‘koning der Franschen’, ten einde zijn kroon te
bevestigen, zorglijk alle prikkeling tegenover de Mogendheden zou vermijden, en
de Nederlanden met vrede laten. Zienlijk stond hij naar de vriendschap van Engeland.
Men wist, dat hij uit gansch zijn macht weerstond aan Bonapartisten en republikeinen
die, onder den vereenigden invloed van de herinnering aan Napoleon en van het
menschlievend idealisme, hem aanzetten om de verdragen van Weenen te verscheuren
en op België en op den Rijn te marcheeren. Zijn voorzichtigheid en bedachtzaamheid
verbitterden hen. Zij hoopten wel hem tot handelen te zullen dwingen, en dadelijk
beijverden zij zich, handlangers onder de Belgen te zoeken, in de hoop dezer
ontevredenheid ten voordeele hunner plannen aan te wenden. Hadden zij niets van
de katholieken te verwachten, dan toch

(1) Zie de brieven van Bagot in Gedenkstukken 1825-1830, deel I, blz. 59, 60, 61, 63.
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vleiden zij zich, de liberalen en de democraten mede te zullen sleepen.
Onder dezen waren er, die slechts niet tegenzin hand aan hand met de geestelijkheid
gingen. Alleen de omstandigheden hadden hen doen besluiten, een verbond aan te
gaan dat hun tegen de borst stuitte. Zij zouden dat verbond zonder twijfel verbraken,
zoo Frankrijks steun hun de zegepraal verzekerde, zonder aan hun grondbeginselen
te kort te moeten komen. Wel is waar, kon de steun van Frankrijk wellicht 's lands
onafhankelijkheid kosten. Doch was zulke noodkeus in alle geval niet beter dan de
Hollandsche verdrukking? Zich bij Frankrijk aansluiten, was niets anders dan aan
dezes vrijmakende zending deelnemen. België zou niet ontsnappen aan de geestdrift,
welke de Juli-revolutie heel Europa door verwekte. Heine bezong die toen als een
lente; Börne begroette de ‘geheiligde straatsteenen der Parijsche boulevards’; de
voorzitter der voorloopige regeering van Bologne vergeleek de drie dagen van Parijs
met de zes dagen van de schepping(1).
Die roes van idealisme maakte zich zekerlijk van tal van geesten meester. Doch
het zou verkeerd zijn te meenen, dat hij een Franschgezinde partij tot stand bracht,
die voorbedachtelijk de inlijving bij Frankrijk betrachtte. Er waren wel alleenstaande
pogingen, doch geenerlei ingerichte, volhardende actie. En dan nog was
verstandhouding niet mogelijk tusschen de mannen die toen in betrekking stonden
met La Fayette, met Mauguin of met generaal Foy. De eenen, als Gendebien, waren
vurige en grootmoedige harten, die zich lieten medesleepen zonder de minste
persoonlijke eerzucht; anderen, als graaf van Celles en gewezen keizerlijke
ambtenaars, zochten den toestand slechts tot eigenbaat aan te wenden. In de verwarring
der crisis, zouden kuiperij en gevoelen heimelijk samenwerken.
Te Parijs, stelde de partij der actie alles in het werk om de Belgen tot haar zaak te
winnen. De Potter en Tielemans werden democratische banketten aangeboden, waar
op België's

(1) A. Stern: Geschichte Europas seit den Verträgen von 1815. 2te Abt, deel I, blz. 75 (Stuttgart,
1905).
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bevrijding werd gedronken. De tijdingen bevestigden de meest optimistische
verwachtingen. Gendebien verzekerde een volledig welslagen voor een Franschen
aanval(1). Fransche agenten konkelden te Brussel en ‘hitsten er de hoofden op’.
Wellicht door hen opgeruid, begonnen de werklieden tegen de levensduurte te
protesteeren. De politie meldde, dat ‘gansch nieuwe Fransche geldstukken’ onder
het volk omliepen(2). Doch dat was slechts een oppervlakkige beweging. De
berichtgevers der regeering kennen haar geenerlei belangrijkheid toe. De hoofden
der oppositie zijn daaraan gansch vreemd. Het schijnt hun klaar, dat de zegepraal,
in Frankrijk, van de denkbeelden die zij in België verdedigen, hun welslagen
verzekert, zonder dat daartoe oproer zal behoeven. Zij versterkt hun macht en
vermeerdert hun aanzien. Zij voelen overigens wel dat, zoo Lodewijk-Philips hen
niet met de wapens durft ondersteunen, hij dit met zijn genegenheid zal doen. Want
hun zaak versmelt zich met de zijne. Hen verloochenen, ware zich zelf veroordeelen,
daar zij zich, tegenover Willem, in denzelfden toestand bevinden als hij zelf tegenover
Karel X. De koning der Nederlanden zal voorzeker aarzelen de Belgen langer het
parlementair en grondwettelijk stelsel te weigeren, dat de koning der Franschen pas
heeft aangenomen. Reeds op 18 Augustus herhaalt le Courrier de la Meuse het woord
van Lodewijk-Philips omtrent het Charter en drukt hij, dat de Grondwet eindelijk
‘een waarheid’ zal worden.
Doch er dient spoed bijgezet, want de gemoederen zijn opgewonden en dag aan
dag verergert de toestand. Te Brussel wordt het volk ‘ongeruster, woeliger en worden
de groepen in de straten luidruchtiger’. De dagbladen nemen geen

(1) De Potter: Souvenirs personnels deel I, blz. 123. Cf. Juste: Révolution belge, deel II, blz.
189. De Bavay: Histoire de la Révolution belge, blz. 140, kent de Fransche ophitsingen een
gansch overdreven belangrijkheid toe. Louis de Potter, de invloedrijkste man der Belgische
revolutionnaire beweging, was een volbloed voorstander der onafhanklijkheid. Het is
betwijfelen, of hij in zijn Souvenirs personnels, zoo kwaadsprekend voor zijn gewezen
medewerkers, dezer inlijvinigsontwerpen had verzwegen, zoo deze waarlijk ernstig waren
geweest.
(2) Gedenkstukken 1830-1840, deel IV, blz. 40.
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bezadigdheid meer in acht. ‘Zij worden zoodanig vijandig jegens de regeering, dat
men niet begrijpt hoe deze, tot hiertoe, tot geen wettige maatregelen haar toevlucht
heeft genomen om hun stoutmoedigheid te beteugelen en een einde aan dat schandaal
te stellen’(1). Zij weet maar al te wel, dat die maatregelen onvermijdelijk den aanstoot
zouden verwekken, welken zij tot iederen prijs wil vermijden. De boodschap is, allen
schijn van uitdaging, alle nutteloos gerucht te vermijden. De feesten en de verlichting,
te Brussel voorbereid voor den Woensdag 25 Augustus, ter gelegenheid van 's konings
verjaring, worden onder voorwendsel van regen tot later uitgesteld. De politie durft
de opvoering van La Muette de Portici niet verbieden, die voor denzelfden dag
aangekondigd is. Toch weet zij, dat het publiek de gelegenheid zal ten nutte maken
om te marifesteeren(2). Doch zij verwacht zich slechts aan wat geschreeuw; wellicht
ook zal het spelen van de Marseillaise worden gevraagd. De voorzorgen, welke zij
neemt, zijn zoo onbeduidend, dat zij klaarblijkelijk haar gerustheid aantoonen.
De bevolking was niet beter ingelicht, niet minder gerust. Geenerlei spoor van die
bevangenheid, welke de dagen van oproer voorafgaat; zij is enkel benieuwd om te
zien ‘of iets zal gebeuren’. Nieuwsgierigheid lokt ze naar een schouwspel, dat
ongetwijfeld even levendig zal zijn in de zaal als op het tooneel. Den avond van 25
Augustus, is de zaal van den Muntschouwburg propvol. Men bemerkt voorname
dames in groot toilet en Hollandsche officieren in uniform. Onder de vertooning,
hoopt zich langzamerhand rondom den schouwburg een menigte met stokken
gewapende jongelieden op, die zienlijk een manifestatie voorbereiden(3). In de naburige
koffiehuizen wordt verteld, dat onbekenden geld ronddeelen.

(1) Gedenkstukken 1830-1840, deel I, blz. 339.
(2) Reeds op 23 Augustus spreekt de Oostenrijksche ambassadeur Mier van een ‘beraamden
aanslag’ voor dien dag. Gedenkstukken 1825-1830, deel I, blz. 340.
(3) Zie vooral, voor de gebeurtenissen van dien avond en van de volgende dagen, het verslag
van den politie-directeur de Knijff aan minister van Maanen, in Buffin: Mémoires et documents
sur la révolution belge, deel I, blz. 564 en volg. (Brussel 1912), en het verhaal van den
Oostenrijker Mier, ooggetuige. Gedenkstukken 1830-1840, deel III, blz. 141 en volg., alsmede
de Ausführliche Darstellung der Ursachen und Begebenheiten der belgischen Revolution,
am 25 August und den folgenden Tagen von einem Brusseler Augenzeugen (Stuttgart, 1830).
De niet-Belgische herkomst dier getuigenissen is een waarborg voor haar nauwkeurigheid.
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Een piket gendarmen had die samenscholing gemakkelijk uiteengedreven. Doch niets
is te zien. De overheden zijn werkeloos. Zij ook wachtein...
Eensklaps worden op de straat dolzinnige toejuichingen gehoord, die van uit de
zaal komen. Zoo even heeft de tenor La Feuillade ‘Amour sacré de la patrie’
aangeheven. Al de toeschouwers staan recht en zingen het lied mee, den speler
overschreeuwend. Jongelieden ijlen naar buiten en alsof de menigte op een sein
wachtte, stelt zij zich in beweging. Zij ijlt naar de bureelen van Le National. In een
oogwenk, zijn de ruiten, ingegooid, vervolgens trekt zij naar den Magdalenasteenweg,
het huis van Libri Bagnano bestormen. Te midden van geschreeuw en gejoel, wordt
het heel en gansch verwoest. Nieuwsgierigen verdringen zich voor het huis en
moedigen de sloopers aan. Een krachtdadig optreden had een einde gesteld aan de
wanorde, die nog slechts luidruchtig is. Doch met den duur verergert de
opgewondenheid. Onder de geraasmakende benden, beginnen, verdachte kerels onder
de ‘welgekleede lieden’ te sluipen; zij zijn weldra in het gepeupel niet meer te tellen
en verdwijnen. Reeds worden, wapenwinkels ingedrukt en kruit en geweren gestolen.
Rumoer en uitdaging ontaarden in muiterij en stoutmoedigheid. Nu richt de woede
der menigte zich tegen de overhellen. De ruiten van den burgemeester en van den
procureur des konings worden ingeslagen. De woning van den overste der politie
wordt verwoest. De huizen van van Maanen en van den generaalbevelhebber der
stad worden in brand gestoken. Onderweg worden de koninklijke wapenborden, die
de magazijnen der hofleveranciers versieren, afgerukt en vertrapt. De onthutste en
verraste overheden weten geen raad. Politieageniten worden met flesschen aangevallen
en worden achteruitgedreven. Detachementen jagers en gendarmen durven niet
chargeeren. Verscheidene wachtposten laten zich door de aanvallers ont-
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wapenen. Hier en daar worden eenige schoten gelost op de menigte, zonder dezelve
te verschrikken. De stad is gansch den nacht in de macht der muiters. 's Morgens
trekken de troepen zich terug op de Paleizenplaats, welke zij niet meer zullen verlaten.
De onbekwaamheid en de lafhartigheid hunner oversten verzekerden het welslagen
een er kwajongensstreek, welke een weinig krachtdadigheid had onderdrukt.
Edoch, de burgerij krijgt schrik. De muiterij, welke zij den avond te voren
toejuichte, ontketent zich nu tegen den eigendom. Overal wordt geplunderd; in de
stad zelf en in de voorsteden worden fabrieken overweldigd, werkhuizen in brand
gestoken; machines worden stukgeslagen te Ukkel, te Vorst, te Anderlecht. Zienlijk
wordt de wanorde aangestookt door Fransche belhamels. Br wordt geroepen: Leve
Napoleon! Leve de hertog van Orleans! Leve Frankrijk! en ook: Leve de Potter! en
Leve de vrijheid! Groepen zingen de Marseillaise. In de knoopsgater worden
blauw-wit-roode kokardes gestoken en een korte wijl werden de Fransche kleuren
aan het stadhuis uitgehangen. De beweging krijgt dus het karakter van een door den
vreemdeling op touw gezet proletariërsoproer. Zij ontrust tevens de behoudsgezinde
gevoelens en de nationale gevoelens der burgerij. En tegen die beweging wordt
spontaan de wederstand ingericht, welken de troepen niet bij machte waren dezelve
te bieden.
Reeds in den morgen van den 26n hebben eenige vastberaden mannen baron
Emanuel d'Hoogvorst als hoofdman gekozen. Zij gaan naar het stadhuis, waar de
schepen, welke den naar den buiten gevluchten burgemeester vervangt, hun de
toelating, geeft een burgerwacht of stadswacht in te richten en te wapenen. Van de
Schutterij, wier optreden hier nochtans onontbeerlijk was, is geen spraak. Evenals
het leger, komt zij aan haar plicht te kort; het heeft den schijn, dat de overheden tegen
de wettelijkheid samenspannen. Tegenover de dreigende anarchie en de tekortkoming
van het gezag is geen ander middel meer voorbehouden om de orde in stand te houden,
dan maatregelen van openbare veiligheid te treffen. De ontzetting der regeering is
het noodlottig gevolg harer werkeloosheid. De burgerij staat tegen dezelve niet op.
zij neemt eenvoudig de plaats in, welke de regeering haar laat of liever biedt.
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Want burgerlijke magistraten en militaire oversten, zelf door de gebeurtenissen
verschrikt, verhaasten zich hun verantwoordelijkheid in haar handen af te leggen.
Het wapenmagazijn der Schutterij wordt te harer schikking gesteld. Een proclamatie
meldt, dat de burgerwacht ingericht is, ‘op verzoek der administratie en der burgers’.
De troepen zullen rondom het paleis geconsigneerd blijven. In de door de officieele
overheid verlaten stad, bestaat dus geen ander gezag meer dan het hoofdkwartier van
d'Hoogvorst.
Met evenveel krachtdadigheid als behendigheid, zet deze zich aan den arbeid. Van
alle zijden komen vrijwilligers toegestroomd. Na een paar dagen telt men er 8 tot
10.000, die, slecht gewapend, - zij beschikken over slechts 3000 geweren, - alleen
te erkennen zijn aan het nummer hunner wijk, dat zij op den hoed dragen. Dat uit de
mouw geschud leger is geen klasseleger. In jas gekleede edelen, renteniers
industrieelen staan in, 't gelid naast winkeliers, kleine burgers, ja in kiel gekleede
werklieden. Oudofficierer oefenen het bevelhebberschap uit, stellen de wachtposten,
richten de patrouilles in. Iedereen legt goeden wil aan den dag, en meer hoeft niet
om een einde te stellen aan een muiterij die, door de omstandigheden in 't leven
geroepen, slechts door straffeloosheid verergerde, en bewusteloos vreemde menners
volgt, welke ze opzweepen, en plunderaars, die ze ten nutte maken.
Om de arbeiders en de werkloozen er aan te onttrekken, worden broodkaarten
beloofd aan hen, die naar huis terugkeeren. De belasting op het gemaal, welke het
stadsbestuur met een onbegrijpelijke onbezonnenheid als gemeentetaxe had laten
bestaan, wordt afgeschaft. Al degenen, die zullen deelnemen aan een volksoploop,
worden bedreigd met ontzegging van hulp van wege het bureel van weldadigheid,
en de samenscholingen van meer dan vijf personen worden verboden. De meeste
werklieden laten zich zonder wederstand ontwapenen. Eenige geweerschoten jagen
de hardnekkigste groepen uiteen. Reeds den 28n is de orde gansch hersteld. Er wordt
niet meer geplunderd en ook geen ‘Leve Frankrijk!’ meer geroepen. Op het stadhuis
is de Brabantsche vlag geheschen en dadelijk worden deze kleuren in de stad
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uitgehangen; de burgerwacht neemt dezelve voor haar standaarden; haar oversten
dragen ze als sjerp, tallooze kokardes verspreiden ze in de bevolking. Geenerlei spoor
bestaat nog van de oppervlakkige beweging, verwekt door de zendelingen der
Parijsche clubs. Die procureur des konings Schuermans stelt haar mislukking vast(1).
‘Zoo de Fransche oproervinken, schrijft een ooggetuige, de Oostenrijksche minister
Mier, de meening van het land wenschten te kennen, dan weten zij nu met zekerheid,
dat het geer inlijving wil’(2).
't Is onbetwistbaar, dat de burgerwacht niet alleen bezield is met den geest van
orde, doch ook met nationalen geest. Haar taak ware geëindigd, zóó zij slechts het
voornemen had gehad, de orde te herstellen. Waarom, nu dat de stad vreedzaam is,
staaf zij de troepen haar thans van alle gevaar ontbloote zending niet af? Meer nog!
Waarom riep zij de hulp derzelven niet in? Maar niet alleen staat zij hun de plaats
niet af, doch in stede van uiteen te gaan, versterkt zij zich en betuigt zij zienlijk haar
voornemen de macht te behouden, welke zij veroverde. Zij is vast besloten, de
Hollanders niet te laten terugkomen in die stad, welke zij haar afstonden. Haar houding
is zoo vastberaden, dat zij de in het koninklijk paleis gevluchte Hollandsche generaals
ontzag afdwingt. Voorzichtigheidshalve laten zij de van Gent en Antwerpen komende
versterking afzeggen. Zij voelen, dat zij vóór een wil staan, die des te
indrukwekkender is, daar hij eenparig is. Niet één stem verheft zich ten voordeele
der regeering; geen afvalligheid wordt gemeld, niet één oranjevlag wordt vertoond.
Mochten de troepen zich verroeren, dan zal te Brussel gebeuren wat te Parijs gebeurde.
‘Men weet, zegt Schuermans, dien de schrik hoogdravende bewoordingen doet
gebruiken, dat de getergde Belg een leeuw is en den dood niet vreest. Velen verlangen
zelfs naar den strijd’(3). Het gezag strijkt dan ook voor de

(1) Eenige Franschen, zegt hij, die ten voordeele van Frankrijk spraken, ‘vonden geen bijval’.
Gedenkstukken 1830-1840, deel IV, blz. 55. Later stelt hij vast, dat al de dagbladen tegen de
inlijving zijn. Ibid., blz. 99.
(2) Gedenkstukken 1830-1840, deel III, blz. 143.
(3) Ibid., deel IV, blz. 99.
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tweede maal de vlag. Generaal van Bylant belooft ‘aan de hoofden der gewapende
burgerij’ niet te zullen optreden, zoolang de inwoners de burgerlijke overheden
eerbiedigen en de goede orde bewaren. Daar hij het oproer niet durft aanvallen, moet
hij het erkennen.
De Brusselsche gebeurtenissen waren onverwachts uitgebarsten, doch de toestand
was al te zeer gespannen, dan dat het land niet dadelijk begon te trillen. Leuven, Ath,
Waver en Bergen gaan aan 't gisten. In het land van Luik was de weerslag plotseling
en diep. De vrijzinnige en democratische strekkingen, die in den loop der XVIIIe
eeuw de Luiksche omwenteling hadden bezield, waren gedurende de Fransche
Revolutie nog versterkt geworden. In die nijverheidsstreek bij uitnemendheid, waren
de traditiën van het Oud Stelsel meer nog dan elders verdwenen. De invloed van den
adel en de geestelijkheid was er veel geringer dan in het overige van België. Nergens
was de toetreding van de burgerij tot de vrijzinnige denkbeelden zoo algemeen(1).
Nergens ook was het proletariaat zoo talrijk en daardoor ook zoo geneigd, zich door
het geweld te laten medesleepen.
Nauwelijks zijn de tijdingen uit Brussel gekend, of de hoofden geraken op hol. Te
Luik, te Hoei, te Verviers komen de werklieden onstuimig bijeen. Door
maatschappelijke misnoegdheid en door politieke misnoegdheid opgehitst, geraken
zij in wilde opgewondenheid, waaruit vreemde belhamels, landloopers en plunderaars
trachten partij te trekken. Machines worden gebroken, de huizen van ontvangers der
belastingen of van gekende aanhangers der regeering worden verwoest, de koninklijke
wapenborden van de gevels afgerukt. Te Verviers wordt de Fransche vlag door
onbekenden op het ‘perron’ geplant. Ondertusschen wordt het werk in fabrieken en
mijnen gestaakt. Benden ledigloopende mijnwerkers verspreiden zich reeds op den
buiten, in het omliggende van Luik, en jagen de pachters schrik

(1) Bartels: Les Flandres et la Révolution, blz. 19, zegt dat Luik ‘het centrum is van de
bekwaamste en de invloedrijkste mannen der verschillende partijen’. Vastgesteld wordt, dat
de provincie Luik, ‘de hartstochtelijkste is in het liberalisme’. Terlinden: op. cit., deel II, blz.
409.
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aan. Te Namen hoeven de graanmagazijnen beschermd om ze voor plundering te
behoeden. De beweging zet zich tot in Rijn-Duitschland voort. Den 31n Augustus,
zetten proclamatiën het volk te Keulen aan, het voorbeeld der ‘dappere Belgen’ te
volgen. Te Aken breken den 1n September volksmuiterijen uit, die verwekt worden
door de troebelen welke Verviers beroeren(1).
Zoowel binnen als buiten Brussel, staan de verschrikte overheden de macht aan
de burgerij af. De troepen durven geen gebruik van hun wapens maken en krijgen
bevel in de kazerne te blijven. ‘Veiliglieidscommissiën’ worden ingesteld in de
stadhuizen, welke de ‘Regenties’ haar afstaan. Reeds den 27n Augustus is de
commissie van Luik, met de toestemming van den gouverneur, in bediening getreden.
En, zooals gewoonlijk gebeurt, bedaart de aftreding van het gezag de opgewondenheid.
Het volk erkent de nieuwe hoofden die dank zij hetzelve opkwamen en stelt
vertrouwen in hen. Het krijgt de overtuiging, dat het nu bevrijd is, dat het nu nog
slechts zich zelf gehoorzaamt, dat het zijn zelfstandigheid heeft herkregen. De
Fransche kleuren, die de eerste dagen werden geheschen, worden ingehaald. Te Luik
vertoonen zich de Luiksche kleuren, te Verviers die van Franchimont, evenals Brussel
de Brabantsche vlag aannam. En de verscheidenheid dier kenteekenen bewijst wel,
dat die eerste losbarsting van het nationaal bewustzijn geenszins voorbereid was.
Elkeen handelt voor zich zelf. Tusschen de onsamenhangende inspanningen heerscht
nog geen andere band dan de gemeenschap van verzuchtingen. De Belgische
omwenteling werd door tal van plaatselijke opstanden ingeleid.
Intusschen zetten de Veiligheidscommissiën zich aan het werk. Zij richten
burgerwachten in, die tot opdracht hebben, het volk te bedaren en tot zich over te
halen, zij roepen al de mannen van goeden wil bij, zonder onderscheiid van stand.
Haar uniform, een blauwe kiel en een politiemuts, maakt ze

(1) Omtrent die beweging, zie Gedenkstukken 1830-1840, deel III, blz. 4, deel IV, blz. 68, 81,
88, 108. Lejear: Verviers, loc. cit., blz. 208-215.
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populair. Zij hoeven zich slechts te vertoonen om een einde te stellen aan de woelingen
en degenen te onthutsen, die daaraan slechts met bedoeling van plundering deelnamen.
Met eenige behendige maatregelen wordt de orde volkomen hersteld. Te Luik wordt
de prijs van het brood voor de werklieden verminderd. Kortom, de storm die een
oogenblik opstak, is op 7 September gestild. Doch de schok, welken hij teweegbracht,
was voldoende om het gezag uit de handen zijner wettige vertegenwoordigers in die
der burgerij te doen overgaan.
In Vlaanderen botste de misnoegdheid des volks, die zoo hevig was als in het
Walenland, in den beginne tegen een krachtiger verzet. Dadelijk na de dagen van
Brussel, werd de gisting die zich meester maakte van Gent, Brugge en Kortrijk op
doelmatige wijs gedempt. De overheden weken niet. De gouverneur van
Oost-Vlaanderen, krachtdadiger dan zijn Brusselsche en Luiksche ambtgenooten,
liet zich niet door de gebeurtenissen uit het veld slaan. In stede van af te treden,
blijven de Regenties in bediening. De Schutterij komt bijeen, de burgemeesters doen
hun plicht(1). De liberalen welke hier, veel meer dan te Brussel of in het land van
Luik, hun oude anti-clericale grondbeginselen trouw bleven, hebben geenerlei reden
om een beweging te bevorderen, welke door de geestelijkheid wordt aangemoedigd.
Meerendeels fabrikantien, zijn zij slechts bezorgd over de veiligheid hunner
werkplaatsen en zijn zij vast besloten hun machines te verdedigen. Nauwelijks komen
hun werklieden op de straat bijeen, of zij scharen zich rondom het gezag. Hun houding
is door reden en van maatschappelijk behoud te verklaren: zij heeft niets gemeens
met de politiek. Zij ondersteunen de regeering, niet uit grondbeginsel, doch omdat,
voor hen, de zaak der regeering, in dit tijdstip van crisis, één is met de zaak der orde.
Te Brussel en te Luik, overigens, zijn de mannen die het bewind in handen namen,
geenszins, radicalen. Hun doel is slechts de regeering te nopen, de door de openbare
meening gevraagde hervormingen in te voeren. Zij denken aan geen

(1) Gedenkstukken 1830-1840, deel IV, blz. 82.
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verandering van dynastie. Zij vragen slechts de ‘rechtmatige’ toepassing van de
Grondwet, wil zeggen haar toepassing overeenkomstig den wensch van het verbond
der partijen: volledige vrijheid van drukpers en van onderwijs, parlementair stelsel,
deelneming der Belgen aan de regeering, in verhouding tot hun getalsterkte, volgens
de principes van elke grondwettelijke regeering(1). De scherpzinnigste geesten konden
zich niet ontveinzen, dat dit tot een bestuurlijke scheiding zou lieiden. Doch die
scheiding is niet onvereenigbaar met het behoud des koninkrijks, noch met dat des
vorsten. Is zij onvermijdelijk, dan wordt zij van te voren aangenomen. Wat onmogelijk
is, wat niemand meer wil, is de bestaande toestand. De Belgen, schrijft le Courrier
des Pays-Bas, ‘voellden het bewustzijn hunner nationale waardigheid herleven’.
Dringend eischen zij waarborgen. Het gezag moet onverwijld optreden, wil het niet
‘de ergste onheilen’ verwekken.
Reeds op 27 Augustus heeft de Luiksche Veiligheidscommissie besloten, een
afvaardiging naar den koning te zenden, en 's anderen daags hebben een vijftigtal
ten stadhuize te Brussel vergaderde notabelen hetzelfde gedaan. Het adres, dat zij
hun gemachtigden meegeven, bevestigt hun vorstentrouw, doch laat in een eerbiedigen
vorm al de ernstigheid van den toestand uitschijnen. Zijn onderteekenaars ‘kunnen
Zijn Majesteit niet ontveinzen, dat de misnoegdheid diepe wortelen heeft’, dat het
‘noodlottig stelsel, gevolgd door ministers die onze wenschen en onze behoeften niet
kennen’, niet langer kan duren en dat de Staten-Generaal onverwijld dienen
bijeengeroepen(2). Een hervorming is onontbeerlijk en, in den vooravond van den
burgeroorlog, wordt nog de hoop gekoesterd, dat dezelve langs den wettelijken weg
zal bekomen worden.

(1) Den 31n Augustus, vraagt le Courrier de la Meuse, ‘dat de regeering voortaan openhartig
grondwettelijk weze, dat zij rechtzinnig verzake aan de grondbeginselen van de boodschap
van 11 December, dat de leerstellingen van den Heer van Maanen en van de “Nederlandsche
Gedachten” onvoorwaardelijk verworpen worden.’ De andere bladen voeren dezelfde taal.
Alle bepalen er zich bij een grondwettelijke hervorming te vragen.
(2) De Gerlache: op. cit., deel II, blz. 40.
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Hoe erg, hoe onverwacht de tijding van de gebeurtenissen in België ook weze, toen
heeft zij den koning niet ernstig ontrust. De voorvallen te Brussel schijnen hem
slechts een oploop. De onbekwaamheid der ambtenaars ontroert hem niet, gewoon
als hij is, slechts vertrouwen in zich zelf te stellen. Overigens slecht ingelicht omtrent
de gebeurtenissen, vleit hij zich dezelve te boven te komen, zonder geweld te
gebruiken. Zijn beide zonen, de prins van Oranje en prins Frederik, krijgen bevel
aan het hoofd van eenige regimenten, in allerijl naar Brussel te vertrekken. Het zal
zonder den minsten twijfel voldoende wezen, vóór het volk te verschijnen, om de
heethoofden schrik aan te jagen en de rust te herstellen. Onnoodig hun een houding
in geval van botsing voor te schrijven, daar een botsing al te onwaarschijnlijk is en
overigens een al te rechtstreeksche uitdaging jegens de kroon zou wezen, dan dat
daaraan zou te denken vallen.
De prinsen verlieten 's Gravenhage terwijl de tot den koning gezonden afvaardiging
Brussel verliet: zij kruisten deze onderweg. De wegen waren tegenovergesteld: het
doel was hetzelfde. Van beide kanten, wilde men het onherstelbare vermijden: de
koning door het volk tot zich terug te brengen, het volk door den koning te winnen.
Doch eene en andere poging waren vruchteloos. Zij mislukten beide, en die mislukking
zou de ramp bespoedigen, welke zij wilden vermijden.
Willem ontving den 31n Augustus de afgevaardigden van Brussel en van Luik.
Bij de uiteenzetting hunner grieven, bij hun beschuldigingen tegen zijn ministers,
beriep hij zich slechts op de Grondwet en op de onmogelijkheid, de vlag voor de
muiters, te strijken. Hij had besloten de Staten-Generaal bijeen te roepen welke alléén
bevoegd waren om te oordeelen over de gepastheid van een herziening der Grondwet.
In afwachting was het hem onmogelijk iets te beloven ‘met het mes op de keel’. Eerst
en vooral zouden de prinsen aan het hoofd hunner troepen Brussel binnentrekken,
en aldus een einde stellen aan ‘den schijnbaren staat van aandringen, waaraan hij
niet kon toegeven zonder een verderfelijk voorbeeld voor al de andere steden van
het koninkrijk te geven’. Overigens bevestigde hij, dat hij
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er afschuw van had, het bloed van zijn onderdanen te vergieten(1). Doch hoe rechtzinnig
deze woorden ook waren, toch lieten zij verstaan, dat hij er zich desnoods in zou
getroosten. Kortom, de mogelijkheid eener overeenkomst, waarmee de afgevaardigden
zich hadden gevleid, verdween bij de eerste woorden van het onderhoud. Zij moesten
overigens erkennen, dat de taal des konings niet anders kon wezen dan zij was. Anders
spreken, ware het oproer panden geven. Zeker dacht hij niet, dat, op het oogenblik
dat hij de onderwerping van de opstandelingen aan zijn gezag eischte, dezelve zijn
zonen tot buigen dwongen.
De prinsen, die haast maakten, kwamen reeds in den avond van 30n Augustus te
Vilvoorden, in de nabijheid van Brussel aan. Zij beschikten over 6000 soldaten en
over een twintigtal kanonnen, waarbij het garnizoen van Brussel, dat rondom het
paleis bleef bivakkeeren, zich had kunnen aansluiten. Wellicht hadden zij door
overrompeling de stad kunnen bemachtigen. Doch zij wilden er slechts als bevredigers
binnenkomen. De prins van Oranje telde op het persoonlijk ontzag, dat hij er zoolang
had genoten. Zijn roemgierig karakter liet hem de gelegenheid te gemoet zien om
een schoone rol te spelen. Reeds den volgenden dag, ontbood hij naar zijn
hoofdkwartier den hertog van Arenberg, den hertog van Ursel en den hoofdman der
burgerwacht, baron d'Hoogvorst. Hij was verwonderd hen te zien verschijnen in
gezelschap van verscheidene officieren der wacht, allen met sjerpen met de
Brabantsche kleuren om den gordel. Eerst sloeg hij een hoogen toon aan. Vervolgens
werd hij kalm, naar zijn gewoonte, en vond weldra zijn natuurlijke minzaamheid
terug. Hij deed alsof hij de gebeurtenissen der aatste dagen slechts toeschreef aan de
opgewondenheid eener ‘verdwaalde menigte’. 's Anderen daags zou hij zijn intrede
in de stad doen, aan het hoofd zijner soldaten; alles zou vergeten zijn; enkel vroeg
hij, dat op zijn doortocht geen ‘niet wettige kenteekenen’ zouden vertoond worden.
De afgevaardigden brachten die boodschap naar het stadhuis.

(1) De Gerlache: loc. cit., blz. 48.
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Nauwelijks was dezelve gekend, of de bevolking ontstak in woede. De intrede der
troepen dulden, ware inderdaad afzien van de herwonnen zelfstandigheid, om weder
onder het Hollandsen juk te vallen. Noch de wacht, noch de inwoners aarzelden een
oogenblik. Liever dan aan de eischen van den prins toe te geven, zouden zij ten strijde
trekken. Het voorbeeld van Parijs wees hun den te volgen gedragsregel aan. Met
koortsachtige haast begonnen de hevigsten de straatsteenen op te breken en barricades
op te richten. Onder de leiding van oudsoldaten van Napoleon, werkten arbeiders en
burgers met dezelfde geestdrift. Aan alle vensters verscheen nu de Brabantsche vlag.
Het voornemen, te vechten was zoo duidelijk en zoo algemeen, dat de minister van
Oostenrijk, vol schrik, op de vlucht sloeg met zijn Spaanschen collega.
Doch een nieuwe afvaardiging vertrok naar den prins. Wat zij hem zegde, deed
hem nadenken. De blijde inkomst waarop hij telde, zou dus een bloedig straatgevecht
wezen. Zouden zijn soldaten zich beter van hun taak kwijten dan de oudgedienden
van Karel X? Welk schouwspel, overigens: een kroonprins die zijn hoofdstad beschiet!
En dan, zou hij door zijn vader niet afgekeurd worden? Hij had slechts opdracht, de
orde te herstellen. Had hij het recht te schieten? Zou hij onderrichtingen te
's-Gravenhage vragen en zich getroosten voor de poorten der stad te blijven wachten,
nadat hij beloofd had er zijn intrede te doen? Hij was dapper. Het vooruitzicht zijn
leven op het spel te zetten, schrikte hem niet af. Hij beloofde, dat hij 's anderen daags
alleen in de stad zou komen, op voorwaarde, dat de afvaardiging voor zijn veiligheid
instond.
Den volgenden dag, inderdaad, bood hij zich met eenige ordonnans-officieren aan
de Lakenbrug aan(1). Van de brug tot aan het stadhuis stond de burgerwacht geschaard,
de burgers in zwart habijt, de mannen uit de volksklasse met den blauwen kiel. Van
afstand tot afstand vervulden beenhouwers, met de bijl in de hand, de rol van sappeurs.

(1) Zie vooral de verhalen van Chazal (Buffin: Mémoires et documents inédits, deel I, blz. 39
en volg.) en van du Monceau (Ibid., blz. 442 en volg.), alsmede het verslag van den adjudant
des prinsen, de Groovestins. Gedenkstukken 1830-1840, deel IV, blz. 85.
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Hier en daar, groepen met pieken gewapende boeren. Achter het rot wachten verdrong
zich het volk; alle vensters waren bezet met vrouwen; boven de menigte, aan de
gevels der huizen, tooide de Brabantsche driekleur de stad met een revolutionnair
pak. Een somber stilzwijgen heerschte. Eenige kreten ‘Leve de prins!’ werden dadelijk
door gefluit gesmoord. Hij, bleek doch vastberaden, drong vooruit in de menigte,
wier rangen achter hem toeschoven. Zijn glimlach en minzaamheid stieten slechts
op koele, sombere tronies. Hij beijverde zich, goed figuur te maken en groette met
de hand, koutte met zijn omgeving, gedoogde dat ‘Leve de vrijheid’ geroepen werd,
als men maar ook riep ‘Leve de koning’. Vele vrouwen konden haar tranen niet
weerhouden, omdat hij er toch zoo verlaten, zoo onbeholpen uitzag. Zijn marteling
duurde tot aan het stadhuis, waar hij door de Regentie plechtig werd aangesproken.
Doch de menigte begon opgewonden te worden. Op de Ruysbroeckplaats, dacht de
prins zich in gevaar; hij gaf eensklaps zijn paard de sporen, sprong over de barricades
en reed, zonder achtervolgd te worden, met lossen teugel naar het paleis. Daar, te
midden van de Hollandsche troepen, was zijn persoon in veiligheid. Doch hij was
niettemin zijn vrijheid van handelen kwijt. Door in de stad te komen, had hij het
oproer gedoogd en met hetzelve gepactiseerd Alles wat hij vermocht, was zijn
verantwoordelijkheid dekken door dubbelzinnig te handelen, en dat zou hij beproeven.
Nauwelijks was hij van zijn ontroering bekomen, of hij riep eer commissie bijeen,
samengesteld uit den gouverneur der provincie, den burgemeester, twee uit hun
schuilhoeken gekomen leden der Regentie, den hertog van Arenberg, den hertog van
Ursel, den generaal d'Aubremé en baron d'Hoogvorst. Aldus bracht hij de officeele
overheden weer te voorschijn, die zich, sedert 25 Augustus, voorzichtig ter zijde
hadden gehouden. Doch naast dezelven, stelde hij den hoofdman der burgerwacht.
Wel is waar, gebaarde hij, in de proclamatie die hij uitgaf, dat hij de wacht slechts
als een goedwillige handlangster der regeering beschouwde. Hij zegde haar ir naam
des konings dank, omdat zij de orde hersteld had en liet ze door den armen
burgemeester geluk

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

396
wenschen over den onvermoeibaren ijver, dien zij betuigd had, en omdat zij ‘met
zulk een loffelijk doel’ de wapens had opgenomen. Over al het overige, werd
voorzichtig heengestapt. In die stad, waar het paleis het eenig gebouw was waarop
de Brabantsche kleuren niet geheschen waren, sprak de prins alsof elkeen slechts
den dienst des konings betrachtte. Hij gaf zijn woord, dat de troepen niet in Brussel
zouden komen en beloofde, in overeenstemming met de commissie, ‘de noodige
maatregelen te zullen nemen om de rust en het vertrouwen terug te brengen’.
Het wettig stelsel zou ter sluik hersteld, en het oproer bedwongen worden. Het
volk werd zulks dadelijk gewaar. Het had de overheidspersonen niet verdreven, om
hen, onder de bescherming van den prins van Oranje, hun ambt te laten hernemen,
evenmin had het met de regeering gebroken om zich onder dezer gezag te laten
terugbrengen. Het weigerde geenszins tot een schikking te komen, doch op
voorwaarde dat het daaraan deel zou nemen es als gelijke beraadslagen. Men moest
het wel toelaten tot het onderonsje, walaruit men het had willen verwijderd houden,
en het bestaan van dien opstand erkennen, dien men voornemens was stillekens weg
te moffelen. Reeds den volgenden dag traden twee nieuwe leden in de commissie
pin het volk daarin te vertegenwoordigen: een oude Jacobijn, Rouppe, en een jonge
liberaal, Sylvain van de Weyer.
Doch de toestand was reeds veranderd. In den avond van den eersten September,
waren de naar den koning gezonden afgevaardigden te Brussel terug. Men vernam,
dat hun zending mislukt, dat geenerlei toegeving gedaan, dat geenerlei belofte
toegezegd was en dat de Staten-Generaal zouden beslissen. Een nieuw uitstel werd
dus de opgewonden gemoederen opgelegd. En hadden zij dan nog de minste hoop
mogen koesteren! Maar het was al te klaar, diat de Belgen niets te verwachten hadden
langs den wettelijken weg. Hen naar de Staten-Generaal verwijzen, was hen
onderwerpen aan het welgevallen der Hollanders, welke daar de helft van de zetels
bezetten. Op dit beslissend oogenblik, kwam het ongerijmde, het onbillijke van de
grondwet duidelijker dan ooit te voorschijn. Vermits de eenheid van het koninkrijk
aan de meer-
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derheid der natie het juk der minderheid oplegde, was het niet mogelijk, het bestaan
derzelve langer te dulden. Dat vergde België's bevrijding. Waardigheid en billijkheid
lieten het land niet toe, zich op te offeren voor het behoud van den bastaardstaat, die
het verdrukte. De scheiding van de beide deelen des koninkrijks welke de helderziende
geesten reeds in 1815 voorspelden en waarmede de Potter de regeering kort te voren
bedreigd had, verscheen nu als de onvermijdelijke oplossing van het conflict. Zij
alléén kon nog burgeroorlog en omwenteling vermijden. Zij werd het ultimatum der
partijen, het minimum-programma harer eischen. Na de verwarde beweging der
laatste dagen, werd zij het doel van het streven. Er bleef geen andere uitweg dan
dezelve te bekomen, ofwel te vechten. En dreigende kenteekenen bewezen, dat spoed
diende bijgezet. De bevolking was opgewonden. In de straten had men het verslag
der afgevaardigden met het antwoord des konings verbrand. Woelige samenscholingen
ontstonden, welke de burgerwacht slechts met groote moeite kon uiteendrijven. Haar
oversten begonnen te vreezen voor de veiligheid van den prins van Oranje.
Hij zelf was verschrikt over de moeilijkheden, welke hij zich op den hals had
gehaald. Even dapper als onbezonnen, had hij het gevaar getrotseerd, zonder daarvan
de uitgestrektheid te schatten en zonder de gevolgen van zijn handelwijs te voorzien.
Hij voelde nu, dat hij de speelbal der gebeurtenissen was en dacht er nog slechts aan,
zijn hand uit het wespennest te trekken, waarin hij ze onbesuisd gestoken had. De
openbare machten, welke hij rondom zich had willen scharen, ontweken; hem.
Rusteloos besteedde hij zijn tijd aan compromitteerende gesprekken met de
afgevaardigden bij de Staten-Generaal, met de hoofdlieden der wacht, met de
vertegenwoordigers der partijen. Allen bevestigden hem eensgezind, ‘dat de vurigste
wensch van België was, de volledige scheiding tusschen de zuider- en de
noorderprovinciën, zonder eenig andere gemeenschap dan de heerschende dynastie’.
Eenigen zelfs dorsten meenen, dat hij wel graag zelf koning der Belgen zou wezen.
Het was hem onmogelijk langer te Brussel te blijven, vóór
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zulkdanige eischen. Hij stelde voor, zijn vader de wenschen des volks te laten kennen
‘en dezelve met al zijn invloed teondersteunen’. Hij liet verstaan, dat hij met goede
tijdingen zou terugkomen, en de hoofden der burgerwacht beloofden. hem, op hun
eerewoord, dat zij in afwachting geen verandering van dynastie zouden dulden. Een
proclamatie, die hij onderteekende met het bijschrift ‘overeenkomstig de waarheid’
liet die schikking kennen. De bij zijn komst ingestelde commissie werd ontbonden.
En hij vertrok terstond, nam het. garnizoen mede en liet Brussel over aan de
hoofdlieden van den opstand, waaralan hij zich gevleid had door zijn aanwezigheid
een einde te stellen (3 September). Men zou hem niet terugzien. Zijn bemoeiing had
geen ander gevolg gehad, dan de gebeurtenissen te versnellen en het vertrouwen te
vergrooten van de mannen die haar leidden. Nu de gematigdsten onder hen zich
verzekerd waanden van zijn steun, hadden zij geen twijfel meer omtrent de vreedzame
oplossing der crisis. ‘Medeburgers, zegde een proclamatie, laten wij kalm wezen,
want wij zijn sterk, lateni wij vereenigd blijven om onze macht te behouden en te
verstenkien’(1).

III
Edoch, de kalmte die zij predikten, was onmogelijk. Dezekerheid der zegepraal
ontvlamde de gemoederen en liet de opgezweepte massa's niet toe, haar ongeduld te
bedwingen. Van Brussel uit, zette de beweging zich in heel heit land voort. De
plaatselijke opstanden der eerste dagen stroomden als het ware samen naar de
hoofdstad toe. Luiksche afgevaardigden kwamen ‘al de hulpmiddelen, die zouden
noodig' geoordeeld worden - mannen, geweren, munitie, ja artillerie - ter beschikking
hunner broeders stellen’. Uit de naburige gemeenten, kwamen benden jongelieden
zich bij de oversten der burgerwacht aanbieden. Reeds den 1n September, waren de
eersten van Waver gekomen. Vlaanderen volgde het voorbeeld der andere provinciën.
De driekleur wapperde den

(1) Voor deze gebeurtenissen volgde ik vooral het verhaal van dien tijd Esquisses historiques
de la Révolution de la Belgique en 1830, blz. 87 en volg. (Brussel, 1830). Cf. Du Monceau:
loc, cit., blz. 475 en volg.
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3n September te Geeraardsbergen, den 6n te Aalst, te Ninove, te Deinze;
langzamerhand werden de Brabantsche kleuren de kleuren van België. In de Waalsche
provinciën zag men er geen andere meer. Alleen Luxembourg bleef weifelen.
Voortaan is scheiding des koninkrijks het wachtwoord. Niemand gelooft nog aan
de handhaving van het statu-quo. Dat is de meening zoowel van de vreemde
diplomaten als van de Hollandsche ambtenaars(1). Het ongeduld is overigens even
groot als het vertrouwden. Een zelfde hoop op ontvoogding en vrijheid verheft het
volk en de jonge democraten der burgerij. Te Luik vooral is de geestdrift
buitengewoon. Charles Rogier trekt den blauwen kiel aan en treedt als volksredenaar
op. De ontredderde Veiligheidscommissie laat begaan. Het ware even gevaarlijk de
ontketende gemoederen te beteugelen, als ze in de verwachting te ontzenuwen. Te
Brussel zelf, schaamt de Regentie zich niet, tot den koning te schrijven, ‘dat zij ten
volle tot de wenschen der Belgen (voor de scheiding) toetreedt’(2).
Doch, welk besluit zal de koning nemen? Hij zocht er een zonder het te vinden.
Verplet door het bewustzijn zijner verantwoordelijkheid jegens Europa en jegens
zijn volk, gekwetst in zijn eigenliefde, voor de eerste maal aan zich zelf twijfelend,
aarzelt hij en schijnt hij ter neer geslagen. ‘Hij heeft dat uitzicht van zelfvertrouwen,
van spotternij niet meer. Men ziet, dat hij zich vernederd voelt; hij is heel gevallen’(3).
Een wijl, bij den aanvang der onlusten, had hij op de hulp van Pruisen gerekend. Den
28n Augustus smeekte hij om Frederik-Willems tusschenkomst. Voorzeker weet hij,
dat, zoo het Pruisisch leger de Nederlanden binnentreedt, het Fransch leger dadelijk
dit voorbeeld zal volgen. Doch een algemeene oorlog zou de quaestie oplossen, die
hij niet aandurft. Hij meent wel, dat de Mogendheden, die hem de kroon gaven, ook
dezelve moeten verdedigen in de ure des gevaars.
Doch Pruisen zal niet optreden zonder Engeland, en

(1) Zie in Gedenkstukken 1830-1840, deel IV, blz. 99, de meerning van Schuermans, die van
den minister van Pruisen (Ibid., deel III, blz. 6) en die van den minister van Oostenrijk (Ibid.,
blz. 152).
(2) Esquisses, blz. 110.
(3) Gedenkstukken 1830-1840, deel III, blz. 153.
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Engeland is voornemens niet op te treden. Wellington wil met Lodewijk-Philips niet
breken en wil ook, in den vooravond der verkiezingen waarvan zijn ministerie afhangt,
de liberale meerning niet tarten, die zich met klem ten gunste der Belgen verklaart.
Zoo hij het voorstel van het kabinet van Parijs afslaat om gezamenlijk Willem tot
zwichten te nopen, toch is hij niet voornemens het zwaard voor hem te trekken.
Overigens meent hij niet, dat de Belgen het zoover zullen drijven, Europa te tarten,
en vat hij de zaak niet in ernst op. ‘De Heeren Brusselaars, zegt hij lachend, kermen
de verdragen zoo goed als wij, en zij zullen zich niet wallen laten veroveren en
onderwerpen door de verbonden Mogendheden’(1).
Dat wilden zij zekerlijk niet, doch dat vreesden zij nog minder. Vol vertrouwen
in de hulp die Frankrijk hun zeker zou verstrekken, schrikte het denkbeeld van een
algemeenen oorlog hen niet meerder af dan het den koning afschrikte. In den loop
der eeuwen, had België's lot zoo dikwijls afgehangen van de internationale veeten!
Waarom zouden zij hun vrijheid offeren aan den wereldvrede? Willem had dien maar
in stand moeten houden door hun recht te laten wedervaren. Overigens moest hij
zich weldra in zijn lot schikken. Den 7n September, verontschuldigde Frederik-Willem
zich dat hij hem niet kon ter hulp komen.
Bij gebrek aan de militaire oplossing, restte de diplomatische oplossing. Daar de
grondwet der Nederlanden op het verdrag der acht artikelen gesteund was, behoorden
de Mogendheden de verantwoordelijkheid voor haar herziening te nemen.
Ongetwijfeld zouden zij weigeren, daaraan iets te wijzigen en dan hoefde de koning,
door haar gedekt, slechts de Belgen aan dezelve te onderwerpen. In die hoop, stelde
hij het Londensch kabinet voor, een conferentie van de onderteekenaren des verdrags
te 's-Gravenhage te beleggen. Daar Frankrijk omder dezelve niet telde, zou het buiten
de beraadslagingen gesloten wezen, en dit was het grootste voordeel van het
redmiddel. Want de welwillendheid van de Fransche regeering voor de Belgen was
niet te betwijfelen. In spijt van

(1) Ibid., deel I, blz. 13.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

401
haar officieele verzekeringen, liet zij de agenten welke Parijs naar Brussel zond, de
grens overschrijden, en gaf zij geen gevolg aan het aandringen van het kabinet van
's-Gravenhage, dat haar verzocht, de Potter te verbieden naar België terug te keeren(1).
In afwachting dat Europa een einde aan zijn verlegenheid zou stellen, besloot Willem
toch tot een toegeving, die hem hard moest vallen. Den 3n September aanvaardde hij
het ontslag van van Maanen. Die bittere opoffering kwam te laat. Wat gaf een volk,
dat zich reeds, als van Holland gescheiden beschouwde, nog om van Maanen?
Inderdaad, de stijgende opgewondenheid der gemoederen liet niet toe te wachten,
dat hun wenschen op wettelijken weg verwezenlijkt werden. De gematigden, die den
prins van Oranje hadden beloofd, niets te zullen ondernemen tot de beslissing der
Staten-Generaal, werden weldra overrompeld. Een omwenteling wordt niet gestuit,
en de omwenteling was in gang. Dat was zij, vermits de volkswil zich het recht
aanmatigde over de natie te beschikken en zich in de plaats van de wet stelde. De
nationale geestdrift versmolt met de democratische geestdrift en de regeering werd
dubbel hatelijk, èn als werktuig van der vreemdeling èn als werktuig van de reactie.
Zij werd te zeer veracht, om gevreesd te worden. Niemand bekommerde zich nog
over de overheden, en het gemak waarmede deze zich lieten ontzetten, getuigt wel,
dat zij de scheiding als een voltrokken feit aanschouwden.
Het leger zelf begon zich te ontbinden. Reeds op 5 September werd een manifest
onder de troepen verspreid, waarbij de Belgische soldaten aangemaand werden, niet
te doen gelijk ‘de handvol ellendelingen, die zich te Parijs met schande dekten, door
op het volk te schieten’(2), en dadelijk liepen tal van deserteurs uit de kazernen weg.
Den 2n September vernam men, dat Leuven zijn garnizoen had verjaagd. Dag aan
dag werd Brussels houding dreigender. Charles Rogier kwam den 7n September de
hoofdstad binnen aan het hoofd der Luiksche vrijwilligers, voor het meerendeel
werklieden

(1) Gedenkstukken 1830-1840, deel I, blz. 22.
(2) Esquisses, blz. 124.
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die goed gewapend en vol revolutionnairen ijver waren(1). Uit Parijs kwamen ondereen
met Belgen die hun landgenooten ter hulp snelden, Jacobijnen, landloopers,
avonturiers, politieke agenten, woelgeesten, onruststokers en barricadehelden.
Tuchtelooze benden kwamen tot buiten de poorten en wisselden geweerschoten met
de Hollandsche voorposten. En die uitdagingen beantwoordde prins Frederik, die
nog altijd te Vilvoorden gelegerd was, slechts met de belofte, zijn troepen te zullen
kantonneeren.
Het manifest des konings, waarbij de Staten-Generaal den 13n September
bijeengeroepen werden, kwam juist van pas om de beroering tot het uiterste te drijven.
De openbare meening beschouwde het als een uitdaging, op zulk een oogenblik, van
Grondwet en van verdragen te spreken, en te melden, dat de Staten zouden
onderzoeken ‘of de nationale instellingen hoefden gewijzigd’. De ‘goede burgers’
aansporen, de ‘woelgeesten’ niet te volgen, was koren op den molen dezer laatsten.
Vergeefs poogde d'Hoogvorst de opschudding te stillen en de gemoederen aan te
zetten die ‘waardigheid te bewaren die met onze schoone stelling past’(2); vergeefs
beloofde hij het volk de belooning voor zijn ‘schoone toewijding’; meer en meer
geraakten de hoofden op hol. Zonder bevelen af te wachten, begon men de boomen
der boulevards te vellen en nieuwe barricades op te richten. De vreemdelingen
stroomden talrijker dan ooit toe, om deel te nemen ann de stijgende beroering. De
staf der burgerwacht was verschrikt over hun buitensporigheden. Den 8n September
liet hij een proclamatie aanplakken, waarin hij hen voor hun ijver dankzegde, doch
hun aanried ‘tijdelijk hun marsch te schorsen en zich bereid te houden om hun
Brusselsche broeders ter hulp te snellen, zoo het belang des vaderlands zulks vergt’(3).
De houding des volks vermeerderde nog zijn onrust. Hij vaardigde het verbod uit,
‘de goede werklieden aan te zetten om zich te verzamelen en om buitensporigheden
te bedrijven’ en beloofde hun

(1) Zie in Discailles: Charles Rogier, deel I, blz. 198, de lijst zijner 124 gezellen.
(2) Esquisses, blz. 129.
(3) Ibid., blz. 138.
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werk, ‘om de ongelegenheden te verdrijven, welke het noodzakelijk gevolg zijn van
de laatste gebeurtenissen’(1).
Het gezag, dat hij zelf bemachtigd had, zou hem weldra ontsnappen. Door
gematigdheid en wettigheid te prediken, scheen hij de onwettigheid van zijn oorsprong
te verloochenen; zijn voorzichtigheid maakte hem verdacht en ontnam hem zijn
ontzag. Om stand te houden, moest hij zich vervormen: hij beproefde zulks. Met de
toestemming der Regentie, benoemden de acht wijken der wacht een
Veiligheidscommmissie, waarin een plaats voorbehouden werd aan de
vooruitstrevende elementen der burgerij(2). Haar programma ging veel verder dan dat
van een eenvoudig gemeentekorps. Zij verstond, niet enkel voor Brussel op te treden.
Zij had op het bewaren der orde te waken, doch zou zich ook met de scheiding des
koninkrijks inlaten. Zij was de eerste nationale instelling, welke door den onstuitbaren
loop der gebeurtenissen werd verwekt.
Sedert den aanvang der onlusten, hadden de liberalen steeds de overwegende rol
blijven spelen. De katholieken, die veel talrijker, doch behoudsgezinder en
schroomvalliger waren, lieten hen begaan en bepaalden er zich bij, hen door hun
toetreding te steunen. Het is dan ook niet te verwonderen, dat de invloed van Parijs
zoo groot is op de Brusselsche' woelingen. Door de liberalen geleid, zou de Belgische
omwenteling noodzakelijkerwijs op de leest van de Juli-revolutie geschoeid worden.
De Veiligheidscommissie is immers slechts een nabootsing van het voorloopig
bewind, dat in den vooravond van de troonsbeklimming van Lodewijk-Philips, onder
het voorzitterschap van La Fayette, werd ingesteld.
De overeenstemming der grondbeginselen verklaart genoegzaam de
overeenstemming der gebeurtenissen. De navolging was spontaan. Het kabinet van
Parijs hoefde slechts de zaken haar gang te laten gaan. Het onthield zich van alle
tusschenkomst, niet alleen omdat deze door Europa euvel zou opgenomen worden,
doch ook omdat deze over-

(1) Esquisses, blz. 138.
(2) De onderhandelingen dienaangaande waren den 8n begonnen. Zie het merkwaardig verhaal
in Esquisses, blz. 141 en volg.
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bodig was. ‘Het zijn de Fransche wapens niet, schrijft Mercy-Argenteau met veel
doorzicht, die ons (wil zeggen de regeering) zullen overwinnen, doch zijn vrijzinnige
grondbeginselen. Om zich daartegen te waarborgen bestaat geenerlei macht of
middel’(1). Overigens waren de Belgische liberalen vast besloten zich met Frankrijk
te vereenigen, ingeval van mislukking. Zij beschouwden hetzelve als een
achterwaartsche stelling, als een veilige wijkplaats. En hun katholieke bondgenooten
waren van dezelfde meening. ‘De overgroote meerderheid der Belgen, schrijft de
Oostenrijksche minister, wenscht niet met Frankrijk vereenigd te zijn. Doch zoo hun
wenschen voor de algeheele omwerking hunner grondwet en voor hun scheiding van
Holland een hevig verzet ontmoetten en zoo zij voorzagen, dat zij met wapengeweld
zullen onderworpen worden, dan zouden zij liever een Fransche provincie worden
dan terug onder de Hollandsche overheersching te komen’(2).
Alles wat men weet, bevestigt de juistheid dezer woorden. De algemeene wensch
eischte een regeering die èn grondwettelijk èn nationaal was: de vrijheid in de
onafhankelijkheid. Noch de Hollandsche ambtenaars, noch de vreemde ministers
wier getuigenissen ons overbleven, maken de minste toespeling op het bestaan eener
partij, die opzettelijk de inlijving bij Frankrijk bevordert. Zeker is, overigens, dat de
Fransche republikeinen, die Lodewijk-Philips wilden dwingen zich in den oorlog te
werpen, in België een zeker aantal aanhangers telden, hetzij onder de soldaten en de
ambtenaars van het Keizerrijk die door Napoleon ‘betooverd’ waren, hetzij onder
de ongeduldigen, die vreesden dat de Belgen het niet op de Hollandsche regeering
zouden winnen, hetzij verder onder de heethoofden, die in Frankrijk de kruim der
natiën zagen. Dadelijk ontrustte de Veiligheidscommissie zich over hun kuiperijen.
Den 11n September maakte zij kond ‘dat het noodzakelijk was de meeningen en
strevingen der burgers naar een zelfde vaderlandsch doel samen te trekken, zoodat
zij door geenerlei

(1) Gedenkstukken 1830-1840, deel IV, blz. 109.
(2) Ibid., deel III, blz. 152.
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vreemden invloed van dit wettig belang afgeleid worden(1).
Nu richtte zij zich niet meer alleen tot de Brusselaars. Zij wilde handelen ‘in
gemeen overleg met de andere steden’, wil zeggen, de leiding der nationale beweging
op zich nemen. Doch om te gelukken, was zij op haar beurt gedwongen kalmte en
wettelijkheid te prediken. Evenals d'Hoogvorst, wantrouwde zij de vreemdelingen,
die het volk tot de uiterste besluiten aanhitsten. Zij wakkerde hen aan, naar huis terug
te keeren of zich ten stadhuize te laten inschrijven. Zij maande de industrieelen aan,
hun werkplaatsen weder open te stellen en, om de arbeiders te onttrekken aan de
kuiperijen der politieke agenten of der ongeduldigen, liet zij werken aan de Hallepoort
en aan de Anderlechtsche poort uitvoeren.
Die voorzichtigheid kwam te laat. Naarmate de beweging veld won en het
‘gepeupel’ tot zich trok, kreeg zij republikeinsche en democratische strekkingen.
Haar aanvoerders, Rogier, Ducpétiaux, Gendebien, Lesbroussart, stonden in
briefwisseling met de Potter en het denkbeeld, de volkssou vereiniteit tot stand te
brengen, vervulde hen met geestdrift. Zij lieten zich medesleepen door de herinnering
aan de Fransche Revolutie. Reeds werden clubs geopend waar, naar het voorbeeld
der Jacobijnen, voorgesteld werd de verdachten aan te houden, maatregelen van
openbare veiligheid te treffen en de wapens tegen de ‘tirannen’ op te nemen. Een
manifest beschuldigde de regeering van 's-Gravenhage, dat zij tot burgeroorlog
aanstookte. ‘Kloekmoedige besluiten, heette het, hoeven door snel en krachtig
optreden gevolgd’; het moedigde de Belgen aan. Brussel ter hulp te snellen, Brussel,
‘de grootmoedige stede, die de eerste driekleur heesch, onder wier schaduw onze
vrijheden zullen gesticht en versterkt worden’(2).
De tijdingen uit het land onderhielden en vergrootten de beroering. Men vertelde,
dat, eenige Luiksche burgers zich hadden meester gemaakt van de vesting la
Chartreuse (20 September), dat de vesting van Hoei in de handen des volks was
gevallen, dat, te Aalst 300 huzaren door het volk

(1) Esquisses, blz. 157.
(2) Ibid., blz. 159.
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werden ontwapend, dat de gemoederen te Bergen, te Namen, te Leuven evenzeer
opgewonden waren als te Brussel. Luxemburg, dat eerst geaarzeld had, zond een
afvaardiging die belast was, de scheiding van het koninkrijk te vragen. Deserteurs
van het leger, vrijwilligers uit de provinciën stroomden in steeds grooter getal naar
Brussel. De Brabanconne, kort te voren door Jenneval gecomponeerd, kwam nu de
Marseillaise vervangen. Daarin werd nog van den koning gesproken, doch van een
koning die aangemaand werd, het volk te gehoorzamen(1). Het behoud der dynastie
was nog slechts een ijdele formule. De kroon werd nog gedoogd, op voorwaarde,
dat zij het voltrokken feit bekrachtigde.
Aldus stelde de revolutionnaire actie zich duidelijk tegenover de wettelijkheid,
waarvan de Veiligheidscommissie nog den schijn wilde vrijwaren. Tegenover den
koning namen de ultra's de stelling in, welke Willem van Oranje in de XVIe euw
tegenover Philips II had ingenomen. Zonder bepaald met hem te breken, waren zij
besloten, met hem geen rekening te houden en hem hun wil op te dringen. Zij hadden
dan ook alles in het werk gesteld om de Belgische afgevaardigden te beletten de
vergadering der Staten-Generaal bij te wonen. Want de wettige oplossing van het
conflict had wellicht de toetreding der gematigden verworven en de regeering terug
in het bezit gesteld van een invloed, dien de democraten en de vurigste patriotten
evenzeer duchtten. Zooals de zaken nu stonden, kon van constitutioneele

(1) De oorspronkelijke tekst der Brabançonne, den 12n September 1830 voor de eerste maal
door La Feuillade in den Muntschouwburg gezongen, drukt de hoop uit
‘.... de greffer l'Orange
Sur l'arbre de la Liberté’.
Toch eindigt hij met de bedreiging die te doen vallen zoo de koning aan de ‘willekeur’ niet
verzaakt. Na de September-dagen, wijzigde Jenneval de woorden, die niet meer strookten
met den toestand of met het openbaar gevoelen. Nu luidde het einde van het eerste couplet:
‘La mitraille a brisé l'Orange
Sur l'arbre de la Liberté’.
Men weet, dat die tweede tekst der Brabançonne officieel bleef tot zijn omwerking door
Charles Rogier in 1860. Zie Bullet. de l'Acad. Roy. de Belgique. Classe des Beaux-Arts,
1922, blz. 158 en volg
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gewetensbezwaren, van Grondwet of van eerbied voor de verdragen geen sprake
meer wezen. De nationale souvereiniteit had zich geuit, en 's konings bijeenroeping
beantwoorden, was die souvereiniteit verloochenen.
Doch de afgevaardigden stelden er een eer in, de constitutie de eerbiedigen.
Gematigd als zij waren, schrikten zij voor de door de gebeurtenissen genomen
wending. Dezelfde redenen, die de democraten de bevrediging deden verwerpen,
deden hun dezelve wenschen. Evenals zij, wilden zij de scheiding, doch zij wilden
die slechts langs den wettelijken weg bekomen. Zij vertrokken, in spijt van de
bedreigingen en de berispingen. De kreten ‘ter dood!’ en de beleedigingen, waarop
zij te 's-Gravenhage werden onthaald, bewezen hun, dat zij daar niet kwamen als
vertegenwoordigers van het koninkrijk, doch als vijanden. Het waren geen partijen
meer, het waren twee volkeren, die in de Statenzaal tegenover elkander zouden staan.
De troonrede, waarmede de zittijd op 13 September geopend werd, was opmerkelijk
om haar officieelen en dubbelzinnigen stijl. Niets was onbehendiger, dan de
gemaaktheid, waarmede zij de onverbiddelijke noodzakelijkheid der scheiding verborg
en de regeering ophemelde, pas nadat zij een omwenteling had verwekt. Die
omwenteling was, overigens, volgens den koning, slechts een ‘oproer’, voor hetwelk
hij verklaarde niet te zullen zwichten. En die bedreiging, na al zijn getalm sedert den
25n Augustus, was veeleer een blijk van verlegenheid dan van krachtdadigheid. Zijn
doel was overigens slechts tijd te winnen, dank zij de traagheid der parlementaire
procedure, en de gebeurtenissen af te wachten.
De debatten verliepen te midden van de ontketende hartstochten, die door de uit
België ontvangen tijdingen nog aangestookt werden. Terwijl de afgevaardigden
beraadslaagden, onthulde de koning zijn plan: hij liet Brussel door prins Frederik
aanvallen. Het was voorwaar niet van de Staten, doch van zijn troepen, dat hij het
antwoord op de troonrede afwachtte. De gevechten in de Warande beslisten er over,
en de Staten bekrachtigden slechts de zegepraal der ‘oproermakers’, waarover de
koning eenige dagen te voren nog zoo luchtig sprak, toen zij, den 29n September,
zich met
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55 stemmen tegen 43 verklaarden voor de scheiding van de beide deelen van den
Staat. De Belgische afgevaardigden dreven het plichtbesef zoover, dat zij aan die
stemming deelnamen. Den 29n September was deze nog slechts een zinledige
formaliteit, de laatste snik eener zieltogende vergadering. Het koninkrijk der
Nederlanden bestond niet meer. Feitelijk strekte de bevoegdheid der Staten-Generaal
zich nog slechts tot Holland uit.
Hun bijeenroeping had de scheiding bespoedigd, die zij zou vermijden. De hoop
zelf, welke zij gematigden en bedeesden gaf, had het ongeduld der geavanceerden
tot het uiterste gedreven; deze wilden er een einde aan maken. De dubbelzinnigheid
en de voorbedachtelijke achterhouding van de troonrede, wier inhoud in den avond
van den 14n September te Brussel gekend was, hadden hun invloed versterkt en hun
tegenstrevers ontmoedigd. Wat zouden zij nog antwoorden aan hen, die den koning
en den prins van Oranje beschuldigden, den eerste dat hij de openbare meening
bedroog en zich ten oorloge voorbereidde, den tweede dat hij loog, toen hij voor
zijns vaders inzichten instond? Dien zelfden avond, liet Rogier, te midden van een
de officieren der Luiksche vrijwilligers aangeboden banket, te wapen roepen. Buiten
de zaal, rotte het volk samen; de troonrede werd verbrand en de burgerwacht moest
de toegangen tot het stadhuis doen opruimen, waar de Veiligheidscommissie bestendig
zitting hield.
De wanorde verergerde 's anderen daags. De Luikenaars, gevolgd van benden
vreemdelingen, waarbij zich de door advocaat Ducpétiaux aangevoerde Brusselsche
democraten voegen, eischen de aanstelling van een voorloopig bewind. De club der
Sint-Joriszaal zendt een adres aan de afgevaardigden, waarbij deze aangemaand
worden, de Staten-Generaal te verlaten, zoo de scheiding niet dadelijk beslist wordt.
De anarchie begint zich meester te maken van de stad, die overgeleverd is aan de
hulptroepen welke gedurig toestroomen. Daar de belastingen niet meer binnenkomen,
is de gemeentekas ledig, en de Algemeene Maatschappij weigert de
Veiligheidscommissie een voorschot van eenige duizenden gulden. Intusschen groeit
de stoutmoedigheid der Luikenaars

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

409
gedurig aan. Den 19n gaan zij de te Tervuren en Vilvoorden geposteerde Hollanders
beschieten; zij bemachtigen de paarden der ‘maréchaussée’ en houden de diligence
van Amsterdam aan. De Veiligheidcommissie, die zij in verlegenheid brengen, legt
hun een blaam op. Dat volstaat opdat zij dezelve van verraad beschuldigen; met
roerende trom marcheeren zij op het stadhuis, volksbenden achter zich sleepend.
Heel den nacht door, rumoer en geschreeuw. D'Hoogvorst poogt vergeefs de rust te
herstellen: zijn ontzag is niet meer voldoende om zich te doen aanhooren. Geenerlei
hoofdman bezit gezag genoeg om de gebeurtenissen te beheerschen; deze ondergaan
den invloed der hevigsten. Den morgen van den 20n laat de burgerwacht zich door
de menigte ontwapenen; zij verlaat haar posten en geeft haar geweren af. De
Veiligheidscommissie wordt ontbonden; het stadhuis wordt overrompeld en het volk
is meester van Brussel.
De stad wordt doorkruist door gewapende benden, die in goede orde langs de
straten defileeren; de stad ziet er doodsch en akelig uit, want al de winkels zijn
gesloten. Nergens wordt geplunderd; de overwinnaars denken blijkbaar slechts aan
den strijd. De wanorde der laatste dagen wordt gevolgd door een indrukwekkende
kalmte. De Sint-Jorisclub, waar de hoofdlieden der beweging vergaderen, beijvert
zich, een voorloopig bewind in te richten. Namen worden genoemd, in de wijken
besproken, op de vlaggen der vrijwilligers geschreven. Worden voorgesteld: Mérode
en van de Weyer voor Brussel, d'Oultremont en Raikem voor Luik, de Stassart voor
Namen, Gendebien voor Bergen, van Meenen voor Leuven, de Potter voor Brugge,
en de keus dier mannen, meest allen democraten of die voor democraten doorgaan,
is beteekenisvol. Doch hoe, te midden der algemeene opschudding, tot verkiezingen
overgegaan? Men leeft in koorts en verwachting. Allerlei maren loepen rond. Men
vertelt, dat 10.000 nationale wachten uit Parijs toesnellen, dat generaal Exelmans de
grens heeft overschreden. Alleen d'Hoogvorst, die in het stadhuis zetelt, behoudt nog
een zweem van gezag, te midden van den opstand die, door de snelheid van zijn
zegepraal en het gemis aan oversten, in verwarring heen en weer schommelt.
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Het door den koning verhoopte oogenblik is gekomen. Hij voorzag dat, op den langen
duur, de beweging tot anarchie zou overslaan en hem de verbeide gelegenheid bieden.
Hij weet, dat talrijke gematigden tot hem terugkomen, en dat de schrik voor een
maatschappelijke omwenteling hun de staatkundige omwenteling doet verwerpen.
De eischen der werklieden verschrikken de fabrikanten. De geweldige scheiding van
de beide deelen van het koninkrijk bedreigt hen overigens met het verlies der Indische
markt en der winstgevende bescherming des konings. Te Gent petitionneeren reeds
op 8 September, de Kamer van Koophandel, de Nijverheidsmaatschappij, de vier
vrijmetselaarsloges ten voordeele van de eenheid van den Staat, en den 13n wordt
dit voorbeeld door Antwerpen gevolgd. Uit Brussel geworden prins Frederik
mededeelingen, die hem smeeken de wanorde ten nutte te maken om de stad binnen
te dringen, hem verzekerend, dat hij geenerlei verzet zal ontmoeten. Uit 's-Gravenhage
krijgt hij bevel, zich marschvaardig te stellen. Hij trekt zijn regimenten te Vilvoorden
samen en den 21n verspreiden zijn cavalerie-patrouilles zich rondom de hoofdstad.
Ben proclamatie kondigt aan, dat hij komt, ‘op het verzoek der beste burgers’; hij
belooft een grootmoedige vergiffenis, waarvan alleen zullen uitgesloten zijn de
vreemdelingen en zij, die zich aan al te groote misdaden schuldig maakten.
Doch denzelfden dag stroomde het eerste bloed. Luikenaars, die de stad uittrokken,
op zoek naar eenige benden dragonders, zagen verscheidene hunner gezellen vallen.
De strijd is begonnen en zijn aanstokers zijn besloten dien voort te zetten. Zij laten
hulp vragen te Luik, te Leuven, te Waver, ja tot in de Borinage. Uit de omliggende
dorpen, waar alarm wordt geklept, komen boeren toegesneld. Terwijl de gegoede
familiën de vlucht nemen, bereidt de stad zich tot den strijd. De barricades worden
versterkt, nieuwe worden opgeworpen. De gegradueerde oudmilitairen worden
verzocht zich ten stadhuize aan te melden. Een wapenschouwing wordt gehouden
van de compagnieën vrijwilligers, onder welke veel soldaten in uniform te midden
van de blauwe kielen voorkomen. D'Hoogvorst legt het bevelhebberschap
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der burgerwacht neer, doch blijft daarvan de kleeding dragen. Uit Leuven komen
driehonderd man, aangevoerd door Adolf Roussel. Het geweervuur knettert buiten
de muren. Den 22n hebben 2000 man een uitval naar Diegem beproefd. De Hollanders
zijn nog slechts een mijl van Brussel verwijderd. Den 23n, kwart over acht 's morgens,
beginnen de Hollanders den aanval met een kanonschot.
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Hoofdstuk II
De september-dagen
I
Prins Frederik beschikte over 14.000 man en over 26 vuurmonden(1). Dit was
betrekkelijk veel meer dan Marmont twee maand te voren had, om Parijs te
onderwerpen. De Hollandsche nationaliteit van het meerendeel der regimenten was
een waarborg voor hun trouw. Het hoofd van den staf was generaal de Constant
Rebecque, wiens behendige schikkingen, daags vóór Waterloo, zoo ruim hadden
bijgedragen tot de mislukking van Ney's aanval nabij Quatre-Bras. De uit de stad
ontvangen verslagen lieten de overgave derzelve voorzien. Alles getuigde, dat de
tuchtelooze, ongeoefende oproerlingen zich niet met geregelde troepen zouden durven
meten. De onvoorzichtige voetstap van Ducpétiaux, die pas was aangehouden, toen
hij zich als onderhandelaar aan de voorposten aanbood, scheen een blijk van de
ontmoediging der muiters te wezen. Frederik, schuchter, doch bedachtzaam en
gehoorzaam, koesterde geenerlei twijfel over den uitslag van de zending waarmee
zijn vader hem had belast; deze zou hoogstens een politieverrichting wezen.
In Brussel zelf, werd dit optimisme schijnbaar bevestigd: Generaal Valazé, die
daar pas was aangekomen als minister van Lodewijk-Philips, schreef naar Parijs, dat
het einde der

(1) Ten einde al te veelvuldige aanhalingen te vermijden, verwijs ik den lezer naar de bronnen
die ik vooral benuttigde voor het verhaal der gevechten van Brussel, en wèl: Esquisses
historiques de la Révolution de la Belgique, blz. 252 en volg.; Mémoires du lieutenant-général
Pletinckx (Buffin: Mémoires et documents inédits, deel I, blz. 314 en volg.); Journal du
lieutenant-général de Constant Rebecque (Ibid., deel II, blz. 32 en volg.); Relation d'un
témoin oculaire (Ibid., deel II, blz. 462); de verslagen van den Engelschen agent Cartwright
aan lord Aberdeen (Gedenkstukken 1830-1840, deel I, blz. 31 en volg.).
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onlusten nakend was, dat de burgerij er genoeg van had, dat de
‘werklieden-oorlogsmannen’, die hij onder zijn venster zag voorbijtrekken, niet tot
vechten bekwaam waren en dat ‘de soldaten in de stad zouden dringen gelijk zij
wilden’. Zij die, om den wille van hun belangen, tot de regeering waren teruggekeerd,
verstopten zich niet meer. In den avond van den 22n, hadden zij een Oranjegezinde
manifestatie in den Muntschouwburg gewaagd, en 's anderen daags morgens
wandelden in de straten dames in groot toilet, die ongeduldig de intrede der troepen
afwachtten(1).
Sedert drie dagen bestond geenerlei overheid meer. De gewapende benden die,
met de hulp der Luikenaars en der vreemdelingen, het gezag hadden bemachtigd,
waren ter beslissender ure aan zich zelf overgelaten, schommelden heen en weer
naar het toeval, gehoorzaamden aan geenerlei leiding, waren, in hun onsamenhangende
pogingen, onbekwaam om maatregelen te nemen en voor haar inrichting te zorgen.
De sprekers van de club, de jonge democraten, de leden van de Veiligheidscommissie,
kortom, zij allen die, in de laatste dagen, aan de revolutionnaire beweging meededen,
voelden dat zij de macht niet hadden om dezelve te leiden en waren verschrikt over
hun verantwoordelijkheid en over het dreigend gevaar. Evenmin als de prins, dachten
zij aan de mogelijkheid van den wederstand. Niemand hunner had een geregeld
gevecht verwacht. Zij hadden zich altijd gevleid met de hoop, dat de Hollanders hun
uitdagingen niet zouden beantwoorden. Evenals hun landgenooten der XVIe eeuw
op de lankmoedigheid van Philips II hadden gerekend, zoo hadden zij op die van
Willem gerekend, zoodat zij bij Frederiks nadering zoo verbijsterd waren als hun
voorvaders bij de komst van den hertog van Alva. Een open strijd aandurven, was
even onmogelijk als de onderwerping aanraden. Het eenig besluit dat kon genomen
worden(1), was dat, welk de Zwijger in 1566 had genomen: tijdelijk wijken om de
revanche af te wachten en voor te bereiden. De omstandigheden stelden degenen in
't gelijk die, als Gendebien, steeds den terugkeer tot Frankrijk aanprezen, bevesti-

(1) Gedenkstukken 1830-1840, deel II, blz. 22-24.
(1) Gedenkstukken 1830-1840, deel II, blz. 22-24.
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gend, dat het heil alleen van hetzelve kon komen. En inderdaad, reeds in den avond
van den 22n, namen de woelgeesten, welke nu de slachtoffers waren van de beroering
welke zij hadden aangestookt, den weg naar Frankrijk, Sommigen vluchtten tot
Valencijn; anderen hielden in Henegouw halt. Rogier, die de laatste was vertrokken,
was door wroeging verteerd, omdat hij die Luikenaars, welke hij enkele dagen vroeger
naar Brussel had gebracht, nu in den steek liet, en dwaalde vol angst in het
Zoniënbosch.
Niemand werd hun vertrek gewaar. De ontreddering, welke hen verschrikte, was
slechts het gevolg van de opgewondenheid der patriotten. Deze gaven zich aan dezelve
over, zonder zich te bekreunen over de ongelijkheid van den strijd, zonder er aan te
denken zich onder de bevelen van oversten te stellen, zonder op iets anders te rekenen
dan op zich zelf. In spijt van Frederiks bedreigingen tegen de ‘vreemdelingen’, verliet
niemand onder hen de stad. Zij waren immers besloten hun leven te wagen; wat
hadden zij dus te vreezen? Het gevaar, dat zij zelf hadden gezocht, verplichtte hen
tot vechten. Partijgangers uit Luik, Leuven, Doornijk, Namen, boeren uit het
omliggende, mannen uit Brabant, Vlaanderen, Henegouw, namen stelling achter de
barricades of aan de vensters der huizen, volgens de aanwijzingen der oudsoldaten,
die zich aan hun hoofd stelden. De Brusselaars telden schier niet in die hulpbenden
die de hoofdrol in het gevecht speelden, zoodat België's hoofdstad meer nog door
de Belgen dan door haar inwoners werd verdedigd, en dat heel de natie aan den
wederstand meehielp. Dit kenschetst wellicht het best het karakter van de
September-dagen, en het is ook hierin, dat zij verschillen van de uitsluitend Parijsche
revolutie van Juli, waarmede zij overigens zooveel gelijkenis hebben.
Men meene niet, hoewel dit maar al te dikwijls werd beweerd, dat de strijders
uitsluitend uit het ‘gepeupel’ kwamen. Werkelijk behoorden zij tot al de
maatschappelijke standen. Het schijnt zelfs, dat het proletariaat hun slechts weinig
versterking gaf. De fabrieksarbeiders waren onder hen slechts een minderheid.
Meerendeels behoorden zij tot de klasse der handwerkslieden en tot de kleine burgerij.
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Onder hen worden beenhouwers, schrijnwerkers, huisschilders, dagbladschrijvers,
likeurverkoopers, winkeliers, bureelbedienden aangetroffen. Anderen zijn
buitenlieden, aangevoerd door den hoefsmid, als te Ukkel, door den veearts, als te
Waterloo, door den onderwijzer, als te Gosselies. Uit Henegouw werden verdedigers
aangebracht door meesters van kolenmijnen en van glasblazerijen(1). Naast hen,
ontmoet men advocaten, eigenaars, fabrikanten. In de rangen der strijders, vindt men
dus alle standen ondereen, evenals men er Vlamingen en Walen ondereen aantreft.
Ongetwijfeld waren deze laatsten, en inzonderheid de Luikenaars, het talrijkst. Uit
Gent en uit Antwerpen, waar de Orangisten, grootindustrieelen en -kooplieden, de
orde konden in stand houden, kwam bijkans niemand. Het katholiek bewustzijn, dat
in de Vlaamsche gewesten overwegend was, evenals het liberaal bewustzijn in de
Waalsche provinciën, wakkerde er de gemoederen minder rechtstreeks tot den strijd
aan. Doch overal uitte het volk er zich vóór de Omwenteling. Tijdens de gevechten
te Brussel, zag men te Sint-Nicolaas de werklieden der spinnerijen, geknield onder
de plooien van de Belgische vlag, rondom een nederig kapelletje, bidden voor de
zegepraal der patriotten(2).
De maatregelen, door Frederik getroffen voor den aanval van Brussel, getuigen
dat hij zeker was van een onmiddellijke zegepraal. De troepen werden gelijktijdig
in vier colonnes gestuurd naar het tegenover hen staand front. Twee derzelve zouden
in de benedenstad dringen langs de Vlaamsche poort en de Lakensche poort,
vervolgens, links omzwenkend, langs achteren de verdedigers der hooge stad
aanvallen, die tevens zouden overrompeld worden langs de Leuvensche poort en de
Schaarbeeksche poort. De hoofdaanval zou gericht worden op dit laatste punt, dat
langs de Koningstraat rechtstreeks naar het Paleis leidt. Dat was ook de plaats waar
de strijd zich samentrok en waar de zegepraal zou beslist worden. Overal elders was
de mislukking

(1) Zie de lijst der gedecoreerden van het IJzeren Kruis, gevoegd bij het koninklijk besluit van
2 April 1835. Cf. de Bavay: op. cit., blz. 35, 114, 150, 184, 380, 392, 478, 638.
(2) Willemsen: Les évènements de 1830 à Saint-Nicolas (Sint-Nicolaas, 1905).
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der troepen zoo snel, dat zij het plan der verrichtingen heel en gansch ontredderde(1).
Aan de Vlaamsche poort is de cavalerie nauwelijks tusschen de huizen gekomen,
of zij deinst in wanorde achteruit onder het geweervuur, de straatsteenen, het huisraad,
de ongebluschte kalk, die door de vensters geworpen worden. Zelfde mislukking aan
de Lakensche poort, waar de troepen dadelijk wijken. Aan de Leuvensche poort,
marcheeren de soldaten vooruit tot aan het paleis der Staten-Generaal, waar een
barricade hen tot stilstand dwingt.
In den aanvang, was het beter gesteld aan de Schaarbeeksche poort. Nadat de door
Constant Rebecque aangevoerde regimenten met kanonschoten de daar in der haast
opgeworpen verdedigingswerken neergeschoten hebben, rukken zij op stormpas naar
de Koningsplaats. Doch eensklaps wordt hun aanloop door een verschrikkelijk
geweervuur gebroken. Constant Rebecque is gewond; de officieren, verrast, aarzelen.
Onmogelijk halt te maken, om het vuur der in de huizen geposteerde tirailleurs te
beantwoorden. En in eens komt het vuur van de vóór de Koningsplaats opgeworpen
barricade in front het zijvuur versterken, dat, uit de vensters, de aanvallers bestormt.
Zij zijn op de hoogte van de Warande gekomen; de verzoeking van die schuilplaats
met haar groote boomen is onweerstaanbaar, en plotseling zwenken zij linksom en
stormen zij er heen, hoopen zij zich daarin op: de aanval is gebroken. Meer nog, de
zegepraal is onmogelijk geworden. De getalsterkte der Hollanders was zoo
verpletterend, dat zij zonder twijfel de barricade hadden ingenomen, zoo zij de
bestorming daarvan hadden gewaagd. Door zich in de Warande te verschuilen,
verloren zij het voordeel van het aantal. Om een nieuwe inspanning te beproeven,
hadden zij, onder het geweervuur, door de openingen van het ijzeren hek moeten
dringen en zich aan een slachting blootstellen. Vergeefs beproefden zij eenige
uitvallen; vergeefs ook poogden zij de barricade der Koningsplaats langs achteren
in te nemen, door het paleis en het hotel de Belle-Vue heen. 's Avonds waren zij
overtuigd,

(1) Het effectief der aanvalcolonnes bedroeg 8.900 man, waarvan 4.700 naar de Schaarbeeksche
poort gericht werden.
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dat zij niet zouden doorkunnen. ‘De zaak is mislukt’, schrijft Constant Rebecque.
Zienlijk zit het leger in de val gevangen, en 't verschrikkelijkst is, dat aan geen
aftocht te denken valt. Het ware een onduldbare schande, voor Europa, dat het als
voorhoede tegen Frankrijk moest verdedigen, te bekennen dat het voor een handvol
oproerlingen moest onderdoen. En vooral is het maar al te zeker dat, bij den minsten
schijn van aftocht, heel België zal opstaan. Prins Frederik is uit zijn lood geslagen.
Hij rekende op een soldatenwandeling, en daar wordt hij zelf schier belegerd! Hij
denkt, dat hij het slachtoffer eener samenzwering is. De verzekeringen, die hij van
de Orangisten ontving, schijnen hem nu nog slechts beraamde listen om hem in een
hinderlaag te lokken. In zijn ontreddering, besluit hij er toe, met de muiters te
onderhandelen, en, 's nachts, stelt hij zich heimelijk in betrekking met d'Hoogvorst.
Ware hij verstandiger geweest en niet zoo erg van zijn stuk gebracht, dan had hij
zich dien vernederenden stap gespaard. Deze kon slechts de vastberadenheid der
patriotten versterken. 's Morgens hadden zij gevochten zonder hoop; de mislukking
der Hollanders gaf hun nu de zekerheid der overwinning. Hun macht vergrootte,
samen met hun zelfvertrouwen. Daar de vijand de voorzorg niet had genomen, de
stad te omsingelen, was de toegang tot dezelve langs het zuiden open en van
allerwegen kwamen versterkingen toegesneld. Van Nijvel, van de Borinage,
marcheerden met pieken gewapende mannen op Brussel; vrouwen zelfs kwamen
deelnemen aan den strijd. Uit Ath werden kanonnen aangevoerd, waarvan het volk
zich had meester gemaakt, nadat het de bezetting had verdreven. In Vlaanderen
stelden boeren zich op marsch, onder het geleide hunner pastoors. Bij het begin van
het gevecht, telde de verdediging slechts eenige honderden mannen; 's avonds waren
zij duizenden. Hoe onverwachter hun welslagen was, des te schitterend was het ook.
De vaderlandlievende geestdrift ontketende zich en sleepte de schuchteren en de
wankelmoedigen mede. De Orangisten, die eenige uren te voren zich zoo overmoedig
aanstelden, waren verdwenen.
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De aanstichters van het oproer hadden zich slechts verwijderd, omdat zij wanhoopten
over den uitslag van het gevecht. Zij maakten rechtsomkeert, toen zij vernamen, dat
de strijd aan den gang was. Rogier, die de laatste vertrokken was, kwam de eerste
terug, bij het hooren van het geweergeknetter. D'Hoogvorst, onverstoorbaar, had het
stadhuis niet verlaten. Zijn adjudant, baron de Felner, Pletinckx, Jolly en eenige
oudofficieren waren als hij op hun post gebleven, niet wetende wat doen en zonder
te weten of zij wel het recht hadden iets te doen. En toch, hoefde dat recht genomen.
Om het oproer in omwenteling te veranderen, dienden vastberaden oversten daarvan
de verantwoordelijkheid op zich te nemen en zich aan haar hoofd te stellen, om in
haar naam te kunnen spreken. Geenerlei middel om zulke oversten te vinden, zoo
zij zich niet zelf opdrongen. Te midden van het gevecht, hoefden zij het gezag te
bemachtigen, gelijk men een geweer op een barricade bemachtigt. Rogier begreep
zulks wellicht en zijn wil ging door. D'Hoogvorst en Jolly stemden er in toe, met
hem een ‘Bestuurlijke Commissie’ uit te maken, wier bevoegdheid, niet vastgesteld
zijnde, zoo onbepaald en zoo uitgebreid was als de taak welke zij op zich nam. Die
taak was, terwijl de strijd zou voortgezet worden, het opgestane België een
hereenigingscentrum te geven. Om alle achterdocht te vermijden, lieten de
Commissarissen aanplakken, dat zij voorloopig het gezag hadden ‘aanvaard’, tot dat
zij het in ‘waardiger handen’ zouden overgeven. Men vroeg zich niet af, wie het hun
had aangeboden. Doch niemand twijfelde aan hun bevestiging, dat zij slechts
gehandeld hadden ‘in het belang der nationale zaak, wier zegepraal sedert gisteren
is verzekerd’. En, met een prachtig vertrouwen in die zegepraal, beslisten zij
denzelfden dag, dat de gesneuvelde dapperen zouden begraven worden op de
St-Michielsplaats en dat een gedenkteeken, ‘den naam dier helden en de
erkentelijkheid des vaderlands aan het nageslacht zou overbrengen’.
De Bestuurlijke Commissie was de kern van het ‘Voorloopig Bewind’, dat op 25
September werd ingesteld. Het verschilt slechts van dezelve door het grooter getal
zijner leden en door den meer beteekenisvollen naam, welken de omstan-
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digheden hetzelve gaven. Felix van Mérode, Gendebien en van de Weyer, die na
Rogier in de hoofdstad waren teruggekeerd, voegden zich terstond bij de drie
Commissarissen. Het Verloopig Bewind verschijnt dus als een eenvoudige uitbreiding
der Commissie. Het geeft ook het gezag terug aan de mannen, welke het oproer van
22 September daarvan had beroofd. Door de gevaren der strijders te komen deelen,
hebben zij hun vertrouwen verworven. De patriotische vervoering en de vreugd over
de zegepraal wisschen het verleden uit. De gemoederen zijn zoo eensgezind, dat,
voor de tweede maal, het gezag dat zich als zoodanig bevestigt, erkend wordt. Om
zich door elkeen te doen aannemen, hoefde het Voorloopig Bewind slechts zich zelf
aan te stellen. Het heeft geen andere titels dan de toetreding des volks en de eenheid
van wil. De natie ondersteunt het, omdat zij zich in hetzelve erkent en dat het deze,
als het ware, verpersoonlijkt.
De bedrijvigheid der Bestuurlijke Commissie had dadelijk haar aanstelling
gewettigd. Reeds den 24n droeg zij het bevelhebberschap over de patriotten op aan
een Spaanschen revolutionnair, don Juan van Halen. Zij aanvaardde de diensten van
al de Belgische of vreemde oudofficieren, welke zich te harer beschikking stelden,
zonder zich over hun herkomst te bekommeren. Den 26n, gaf zij een proclamatie uit,
waarbij zij de Belgische soldaten van hun eed van getrouwheid ontsloeg en hen
aanmaande onder de Belgische vlag te dienen; middelerwijl verzekerde zij de
officieren die den dienst zouden verlaten, een verhooging van graad. Zij liet de
gewonden verplegen in burgerhuizen. Zij zorgde voor de krijgsbehoeften der strijders,
terwijl zij in de onmiddellijke noodwendigheden van het bestuur voorzag. In de plaats
van de vernielde wettige orde, betrachtte zij, door haar revolutionnair gezag, een
nieuwe orde te stellen. Zij boezemde niet alleen de patriotten eerbied in:
behoudsgezinden en Orangisten zelf wendden zich tot haar, als zijnde de eenige
macht, die zich tegen de anarchie kon verzetten. De Algemeene Maatschappij, die
twee dagen te voren de Veiligheidscommissie alle krediet weigerde, verhaastte zich
nu haar een voorschot te doen van 10,000 gulden, terwijl zij er slechts 5000 had
gevraagd(1).

(1) Discailles: Charles Rogier, deel II, blz. 24.
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Intusschen werd het gevecht rondom de Warande woedend voortgezet. Al de uitvallen
der Hollanders werden afgeslagen. Reeds namen benden patriotten het offensief. De
ontreddering van prins Frederik verried zich door zijn tegenstrijdige handelingen.
Daar een nieuwe poging tot onderhandelen mislukt was, beproefde hij plotseling de
bevolking schrik aan te jagen en liet de benedenstad met gloeiende kogels beschieten,
wat de wilskracht der strijders slechts aanwakkerde. De uit het buitenland ontvangen
tijdingen droegen het hare bij tot het opwekken van de geestdrift der Belgen. Men
vernam, dat generaal Cort-Heiligers, uit Maastricht vertrokken om den prins ter hulp
te snellen, door de boeren bestookt, te Leuven achteruitgedreven, Thienen in staat
van verdediging had gevonden en in de omstreken van Waver rondzwierf. Zijn
ontredderde troepen kwamen slechts den 27n te Brussel aan, waar zij niets versterkten
dan de ontmoediging van het leger,
De verdedigers der hoofdstad voelden zich aldus gesteund door gansch het land.
Hun zegepraal kon niet lang uitblijven. De Hollanders gaven zich daar maar al te
zeer rekenschap van. Tuchteloosheid sloop in hun rangen. De officieren konden de
plundering niet beletten van de heerenhuizen, die langsheen de Hertogstraat het
achtereind der Warande bezoomden. Klaarblijkelijk liep dit machteloos leger gevaar,
uiteen te loopen, zoo het langer onder het vuur des vijands werd gehouden. Dat gevaar
was des te grooter, daar de macht en de stoutmoedigheid der aanvallers grooter en
grooter werden. Hun voornemen, de Warande stormenderhand te overrompelen, was
blijkbaar. Den 26n hadden zij een verwoeden aanval tegen dezelve gericht. Ter
uitzondering van Constant Rebecque, waren al de generaals akkoord, dat het nutteloos
was het gevecht langer te laten duren. De radelooze prins liet zich overtuigen. De
duisternis ten nutte makend, brak het leger op, den 27n, tusschen drie en vier uren
van den morgen. Bij zonsopgang, toen de scherpschutters, verwonderd over het
stilzwijggen waarmede hun geweervuur werd onthaald, in de Warande slopen, vonden
zij dezelve gansch ontruimd.
De mislukking der Hollanders is zekerlijk grootendeels te
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verklaren door de onvoorzichtigheid hunner oversten, hun onkunde over den
werkelijken geestestoestand der gemoederen, hun onbehendige bewegingen en de
slechte hoedanigheid hunner troepen. Het ware hun gemakkelijk gevallen, Brussel
te blokkeeren door de wegen te bezetten, langs waar gedurig levensmiddelen en
versterkingen werden aangevoerd. Zijn verdedigers, afgezonderd en uitgehongerd,
waren onvermijdelijk gedwongen geweest, de wapens neer te leggen. België toelaten
deel te nemen aan de verdediging zijner hoofdstad, was dezelve oninneembaar maken
en meteen aan den strijd dat nationaal karakter geven, dat daarin zoo treffend
gekenschetst wordt. De vrijwilligers der provinciën, wier bloed samen met dat der
Brusselaars vloeide op de barricade der Koningsplaats, waren er van bewust, dat zij,
op dien hoop straatsteenen, voor de vrijheid en voor het vaderland vochten. Hun
moed en hun geestdrift waren niet minder groot dan die waarvan, eenige weken te
voren, de Parijsche revolutionnairen blijk hadden gegeven. Het aantal dooden en
gekwetsten getuigt op welsprekende wijs, hoe verwoed het gevecht geweest was. De
gematigdste ramingen geven 290 en 373 voor de Belgen, en 108 en 628 voor de
Hollanders(1). Ooggetuigen vergelijken het geweld van den strijd met dat der gevechten
van Saragossa(2). Het nationaal bewustzijn bezielde zoo volkomen de lieden van alle
herkomst en van allen stand die er aan deelnamen, dat geenerlei plundering of
wreedheid de zegepraal bezoedelde. De Hollandsche krijgsgevangenen werden goed
behandeld. De volkswoede uitte zich alleen tegen een Calvinistische kerk die
verwoest, en tegen het huis van een Orangist, dat verbrand werd. In volle gevecht
toonde het nationaal karakter zich even weinig geneigd, gehoor te geven aan
opwellingen van haat als zich te onder-

(1) De Bavay: op. cit., blz. 178. Juste: Révolution Belge, deel II, blz. 140, raamt het aantal
gesneuvelden op meer dan 400 voor de Belgen en op meer dan 750 voor de Hollanders. Voor
deze laatsten, zijn de cijfers die ik geef, en waarbij 165 gevangenen hoeven gevoegd, ontleend
aan de door Buffin: Documents, blz. 192, benuttigde officieele bescheiden.
(2) Gedenkstukken 1830-1840, deel IV, blz. 173. Cartwright: loc. cit., blz. 68, zegt ook: ‘The
resistance of the people has been far beyond all exemple save perhaps of Saragossa’.
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werpen aan strenge tucht. Als de avond gevallen was, lieten de mannen zich van de
barricades afzakken om naar de herberg te gaan. Zij konden den pot bier niet missen,
zelfs niet als de dood hen beleerde. En die eenvoud van hun heldenmoed maakte
dezen nog roerender.

II
Het Voorloopig Bewind had de verantwoordelijkheid op zich genomen over de
September dagen, doch had dezelve niet geleid. In het hevigst van den strijd
samengesteld, had het slechts de gebeurtenissen hun gang laten gaan. Zoo het deel
had aan de zegepraal, toch was deze zijn werk niet, en zij verhoogde noch zijn aanzien,
noch zijn gezag.
Edoch, er diende aan de toekomst gedacht; wilde men de zegepraal der
Omwenteling niet in gevaar brengen, dan hoefde men dezelve te leiden, haar streven
af te richten, haar een programma te geven. Nu dat het straatgevecht afgeloopen en
Brussel bevrijd was, verrezen nieuwe plichten in al hun omvang: den vijand over de
grenzen drijven, den opstand algemeen maken, het land inrichten, dezes
onafhankelijkheid niet alleen door den koning, doch ook door Europa laten erkennen.
Kortom, een politiek drong zich de Omwenteling op, en die politiek kon slechts het
werk zijn van een door de overwinnaars der barricades vrijwillig erkend gezag. Geen
der leden, van het Voorloopig Bewind genoot een populariteit en een naam, die groot
genoeg waren om zich op te dringen en, te midden van de dreigende anarchie,
vertrouwen en geestdrift in te boezemen(1). Elk hunner was slechts gekend in zijn
groep of in zijn partij. D'Hoogvorst steunde op de Brusselsche burgerwacht, Mérode
was slechts bij den katholieken adel gekend; ter uitzondering van eenige militairen,
had nooit iemand den naam van Jolly hooren uitspreken. Hun jeugdige collega's van
de Weyer, Gendebien en Rogier waren slechts gekend in hun geboortestad of in de
clubs waar zij het woord voerden. En bij die onbekendheid, kwam nog het verschil
hunner denkwijzen. Behoudens omtrent het vraagstuk

(1) Zie dienaangaande een brief van Gendebien aan de Potter, in Juste: Révolution Belge, deel
II, blz. 192.
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der nationale onafhankelijkheid, liepen hun denkbeelden heel en gansch uiteen. Het
was een mengsel van strekkingen: d'Hoogvorst verdedigde de burgerij, Mérode het
ultramontanisme, van de Weyer en Rogier de liberale strekkingen, terwijl Gendebien
Franschgezind was. Op dit beslissend oogenblik bezat het Voorloopig Bewind
voorzeker de noodige kracht niet tot het volbrengen der ontzaglijke taak, welke het
op zich had genomen. Om te kunnen handelen, moest het zich door de toetreding
des volks doen bevestigen. Het was zoo wijs, zulks te begrijpen.
Den 27n September, den dag zelf der zegepraal, liet het een plakbrief uithangen,
waarbij het Louis de Potter uitnoodigde, om ‘naar zijn vaderland terug te komen’.
Ongetwijfeld werd het daartoe door de noodzakelijkheid gedreven. Het was klaar,
dat de Potter geenszins dat beroep hoefde en dat hij den een of anderen dag naar
Brussel zou komen, omringd met al het ontzag dat hem, sedert zijn verbanning, tot
nationalen held had verheven. Door hem tot deelgenoot te nemen, verzekerden de
leden van het Voorloopig Bewind hun bestaan en de middelen tot het vervullen
hunner taak. Zonder hem, zouden zij niets vermogen. Met hem, zouden zij
ongetwijfeld op den achtergrond geschoven worden, terwijl hij in vollen glans zou
verschijnen, doch zij zouden niettemin den schijn van het gezag behouden, in
afwachting dat zij het zouden kunnen terugnemen. Hun houding was even behendig
als belangeloos. Zij konden zich geen begoocheling maken: òf de Potter zou met hen
deel uitmaken van het Voorloopig Bewind, óf hij zou de dictatuur bemachtigen.
Want hij alleen kon zich heel het land opdringen en bezat ontzag genoeg om heel de
natie mede te sleepen. Bruggeling van geboorte, was hij zoo populair te Brussel en
te Luik als in zijn vaderstad; hoewel vrijdenker, genoot hij het vertrouwen der
katholieken; als democraat, drong hij zich aan het ‘Jacobinisme’ der jonge liberalen
op en verwekte hij de geestdrift des volks. Zijn intrede te Brussel, den 28n September,
was een zegetocht, die te vergelijken was met de komst van Willem den Zwijger, in
1577(1).

(1) Geschiedenis van België, deel IV, blz. 103.
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Van de Fransche grens af, had hij gereisd te midden van toejuichingen, van plechtige
aanspraken, van bloemenregens, onder het geleide van vrijwilligers. Te Ath, had zijn
tegenwoordigheid de bevolking zoodanig in geestdrift ontstoken, dat zij dadelijk
naar de citadel was getrokken en dezelve had bemachtigd. Toen hij 's avonds aan de
Anderlechtsche poort verscheen, was het volk als door waanzin aangegrepen. Het
trok zijn rijtuig tot aan het stadhuis, waar de leden van het Voorloopig Bewind hem
opwachtten. Om te weten, dat hij hun meester was, hoefde hij slechs te luisteren naar
de luidruchtige toejuichingen, die hem begroetten. 's Anderen daags reeds, matigde
hij zich het recht aan, in hun naam te spreken en hun zijn eigen gevoelene toe te
kennen. Het manifest, dat hij liet rondstrooien, eindigde met deze woorden: ‘Wij
moeten vrij wezen of ons onder puinhoopen laten, begraven. Vrijheid voor allen,
gelijkheid van allen vóór de hoogste macht, de natie, voor haar wil, de wet... Volk,
wat wij zijn, zijn wij door U, wat wij zullen doen, dat zal voor U wezen’.
Het Voorloopig Bewind, dat zich zelf aangesteld had, werd dus, dank zij de Potter,
door het volk bekrachtigd. Ongetwijfeld, was meer dan een zijner collega's heimelijk
beangstigd om de demagogische strekkingen van zijn manifest. Doch te midden van
de heldhaftige opgewondenheid, had hij juist gezegd wat diende gezegd. Bovendien
maande hij de burgers aan, zich te scharen rondom het Voorloopig Bewind, ‘dat hun
gewrocht is’, en predikte hij de voortzetting van den strijd tot het uiterste. Zijn
vaderlandsliefde was geruststellend voor hen, die door de Fransche kuiperijen en de
voorstanders. der inlijvnig waren ontrust. Het is niet aan toeval te wijten, dat het
Voorloopig Bewind, den 28n September, den dag dat de Potter werkelijk in dienst
treedt, den titel van ‘Voorloopig Bewind van België’ neemt.
Toen het zich aldus aan het hoofd der natie stelde, gehoorzaamde het slechts aan
de gebeurtenissen. De Brusselsche dagen werden, dadelijk door den opstand van
heel het land beantwoord. De nationale wil bevestigde zich met zooveel
krachtdadigheid, dat hij nergens weerstand ontmoette. De overheden, verschrikt door
het geweld en de snelheid der
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beweging, lieten zich zonder protest ontzetten. Het stelsel hoefde niet erg aangebotst:
het viel van zelf in duigen. De troepen capituleerden vóór benden burgerwachten en
werklieden. Stoutmoedigheid was voldoende om te slagen. Den 29n September, liet
generaal Howen zich te Bergen imponeeren door den jeugdigen Chazal, wien hij zijn
degen afgaf en voor wien hij de vesting opende(1). Soortgelijke feiten gebeurden den
30n te Doornijk, den 1n October te Namen, den 3n te Philippeville, den 4n te
Mariembourg, den 5n te Charleroi. Te Gent verlaat een deel der troepen den 2n October
de stad; het ander verstopt zich acher de bastions der vesting, tot het den 15n daaruit
wordt verjaagd. Benden inwoners uit Luik en Verviers vreezen niet, in vlakke veld,
te Rocourt een konvooi aan te randen (30 September), dat uit Maastricht was gezonden
ter proviandeering der citadel Sainte-Walburge, die Luik beheerscht en wier garnizoen,
door de burgerwacht geblokkeerd, zich den 6n October overgeeft.
De tijdingen uit Brussel verwekken niet alleen ontmoediging bij het leger; de
desertie in massa van de Belgische soldaten en de afvalligheid van verscheidene
officieren laten zijn oversten niet meer toe, op hetzelve staat te maken. Hun eenige
bezorgdheid is, in Holland te geraken en, in afwachting, alle botsing te vermijden,
opdat hun mannen niet in verzoeking komen om weg te loopen. Het is een erbarmelijk
en belachelijk schouwspel te zien, hoe die mooie, splinternieuwe vestingen, die
Frankrijk zouden bedwingen, zich zonder weerstand te bieden laten aanvallen door
slechtgewapende vrijwilligers, ja voor hen haar poorten openen.
Naarmate de Hollanders zichtbaar radeloozer zijn, verdroot het zelfvertrouwen
bij de oproerlingen(2). Hun

(1) Het wellicht eenigszins opgeschroefd verhaal, dat Chazal van deze episode gaf in zijn
Mémoires (Buffin: op cit., deel I, blz. 131 en volg.), kenschetst zeer goed den staat van
ontmoediging en ontreddering der overheden.
(2) ‘Es ist erstaunlich, schrijft de Pruisische generaal von Goedeke, welch ein einheitlicher Wille
in dieser Revolution kundgiebt’. Mullendorf: Das Grossherzogthum Luxemburg unter Wilhelm
I. blz. 205. De Duitscher J.F. Staedtler, stelt vast, ‘dat in alle hoofden een patriotische
opgewondenheid heerscht, waarvan wellicht geen enkel land, in gelijke omstandigheden,
het voorbeeld zon geven’, Buffin: Documents, blz. 204.
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krachten vermeerderen samen met hun vastberadenheid. Van allerwegen stroomen
de strijders toe: deserteurs van het leger, patriotische burgers, werklooze arbeiders,
welke door geïmproviseerde oversten ondereen bij de ‘vrijkorpsen’ worden ingedeeld.
Elke stad richt een burgerwacht In. De mannen wordt een soldij betaald en, dank zij
de overgave der vestingen, is er geen gebrek aan wapens, kruit, ja, aan kanonnen.
Uit Frankrijk komen dagelijks versterkingen, want zoo de regeering van
Lodewijk-Philips besloten heeft, niet officieel tusschenbeide te komen, toch is het
welslagen der omwenteling al te voordeelig voor haar, dan dat zij zich zou onthouden
dezelve in het geniep te begunstigen. Zij durft overigens de republikeinen van Parijs
niet verbitteren, door hun te verbieden, hun Belgische ‘broeders’ ter hulp te komen.
Schijnbaar sluit zij de grens, doch zij heeft zorg, niet al de doorgangen te bewaken.
Zij laat burggraaf de Pontécoulant te Parijs een ‘Parijsch legioen’ lichten,
samengesteld uit Franschen en Belgen of te Parijs wonende zoogezegde Belgen, dat
reeds in October in Vlaanderen aankomt samen met avonturiers, heethoofden en
republikeinen die hopen, dat zij Frankrijk zullen compromitteeren en aldus tot
optreden dwingen. Naar hun voorbeeld, nemen al de Franschen van Brussel de wapens
op of bieden zich aan tot het leiden der krijgsverrichtingen: oudofficieren als Mellinet
en Niellon, eenvoudige intriganten als Grégoire, idealisten der vrijheid als Jenneval,
die de woorden der Brahançonne schreef en den 18n October roemvol sneuvelde te
Lier. Nog uit Parijs, brengt Frederiik van Mérode de Omwenteling het ontzag van
zijn naam, en de toetreding van dien voornamen katholieken edelman tot de nationale
zaak bevestigt, dat de eendracht der partijen onvergankelijk blijft.
Ongetwijfeld behooren de meeste militaire oversten tot de liberale en
republikeinsche denkwijze. Doch de boeren beantwoorden aan het beroep der pastoors
en komen de
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troepen versterken. De buiten staat op gelijk de steden. Een zelfde aanloop sleept
gansch de natie mede, in spijt van onderscheid van taal, van stand, van geloof(1). De
verschillen zullen slechts later te voorschijn komen. Evenals ten tijde van de
Pacificatie van Gent, is een ieder bezield met een zelfden wil: den vijand terugdrijven.
De Belgen van 1830 stonden zoo eensgezind tegenover de Hollanders, als die van
1577 tegenover de Spanjaards.
Hun krachtdadigheid steunt en versterkt het Voorloopig Bewind. Den 29n
September schept het in zijn midden, onder den naam van ‘Hoofdcomiteit’, een soort
van directoire, dat belast is met de uitvoerende machte en met de loopende zaken.
Samen met de Potter, zetelen daarin Rogier en van de Weyer, doch tot geruststelling
der katholieken, die het radicalisme dezer ‘Jacobijnen’ zou kunnen afschrikken,
wordt hun Felix van Mérode toegevoegd. Weldra worden bijzondere commissiën
ingesteld voor de financiën, de krijgszaken en de diplomatische onderhandeligen. In
de plaats van de gouverneurs, worden ‘commissarissen’ in de provinciën gezonden.
Te midden van de verwarring der omwenteling, wordt aldus een centrum van
handeling tot stand gebracht, een door een ieder aangenomen bestendige instelling,
die met evenveel ijver als beleid, haar zedelijk gezag snel in een officieel gezag
verandert. Dank zij de instemmming der massa's wordt het Voorloopig Bewind een
nationaal bewind en het is een bewonderenswaardig feit dat, te midden van de
ontketening der hartstochten, de macht welk het zich aangematigd heeft, nooit betwist
of

(1) Gedenkstukken 1830-1840, deel III, blz. 20. Cf. het verslag van Cartwright: Ibid., deel I, blz.
136. Guizot: Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, deel II, blz. 90 en volg. (Parijs,
1859). Waarschijnlijk werd de belangrijkheid overdreven van de uit Parijs naar Brussel
gezonden geldelijke hulp. De Russische minister Gourieff geeft, als een bewijs van deze, het
groot aantal nieuwgeslagen vijffrankstukken die te Brussel in omloop zijn (Gedenkstukken
1830-1840, deel III, blz. 404). Nu, die omloop is gemakkelijk te verklaren door het feit, dat
de Algemeene Maatschappij, uit vrees, genoodzaakt te wezen, ter oorzake van de onlusten,
haar biljetten uit te betalen, den 31n Augustus 1830, de bank Rothschild gevraagd had haar
een millioen in Fransche speciën te zenden. La Société Générale de Belgique, blz. 31.
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zelfs beknibbeld werd. Want het rechtvaardigt de op zich genomen taak door de
diensten welke het bewijst. Ook draagt het zorg, in voeling te blijven niet het volk,
wiens souvereiniteit het geacht wordt te vertegenwoordigen, het aan te moedigen, te
vermanen en te vleien met zijn manifesten; overigens dwingen de eenvoud zijner
handelingen, de uitsluiting van alle prachtvertoon, de toewijding van al zijn leden
tot de gemeene zaak en hun volstrekte rechtschapenheid, de achting en de liefde des
volks af. Het was, in den volsten zin des woords, een regeering van eerlijke lieden
en de natie schonk dezelve haar vertrouwen, omdat zij het verdiende.
Na de Brusselsche dagen, rees een angstwekkende vraag op. Wat zou Europa
doen? Men wist, dat de koning de hulp inriep van de Mogendheden, die hem de
kroon hadden gegeven. Een tusschenkomst harerzijds zou de omwenteling
onvermijdelijk verpletteren. Wat gedaan? Het Voorloopig Bewind had dien tijd, de
mogelijkheid, noch overigens den lust, om met wettige monarchieën in betrekking
te treden. Het begreep, dat de toekomst niet van de Mogendheden, doch van Frankrijk
afhing. Zoo hetzelve zich tegen een inval in België verzette, zoo het duidelijk
verklaarde, dat elk vreemd leger dat in het land zou komen, er dadelijk door het
Fransch leger zou worden gevolgd en aldus een algemeenen oorlog zou verwekken,
zou niemand de verantwoordelijkheid voor zulk een ramp willen dragen, indien de
Belgen de algemeene vrees ten nutte maakten en enkel met de Hollanders hoefden
af te rekenen, zouden zij aldus met gelijke wapens strijden. Gendebien, den 28n
September door zijn collega's naar Parijs gezonden, meldde hun zonder vertoeven
het antwoord waarop zij rekenden. Lodewijk-Philips zou geen tusschenkomst dulden.
De oorlog zou dus tot de Nederlanden beperkt blijven en België's onafhankelijkheid
zou slechts van België zelf afhangen.
In die omstandigheden was deze niet meer te betwijfelen en de zekerheid der
overwinning vertienvoudigde de krachten der strijders. Want zoo hertog Bernhard
van Saksen Weimar, die prins Frederik als opperbevelhebber der koninklijke troepen
was opgevolgd, nog over ongeveer 13.000 man
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beschikte, bevonden deze zich in een al te jammerlijken toestand, niet alleen om
aanvallenderwijs te werk te gaan, doch zelfs om bij den minsten aanval een
doelmatigen wederstand te bieden. De soldaten waren ontmoedigd door hun nederlaag
te Brussel, hadden geen vertrouwen meer in hun oversten, weerden langsheen de
weegen door de boeren van Brabant en van de Kempen bestookt en vroegen niets
beters dan er mee gedaan te maken. De desertie der Belgen deed de gelederen dag
aan dag smelten, en zij die bleven, stichtten daarin slechts tuchteloosheid en
ontmoediging. Krachtdadig, hoogmoedig en barsch als Saksen-Weimar was,
vergramde hij zich vergeefs, omdat hij het leger zag wegsmelten en omdat hij slechts
een aftocht had te leiden onder de drukking der ordelooze benden van het ‘kanalje’(1).
De ontreddering van den wederstand ging gepaard met de wanorde van den aanval.
Bij de Belgen, geenerlei samenplan, geenerlei hoofdman die bekwaam was om
planmatige verrichtigen te leiden, een gebrekkige bewapening, korpsen die elk voor
eigen rekening handelden en vooruitmarcheerden zonder verkenningen uit te zenden
en zonder zich te dekken, met een onvoorzichtigheid en een onbezonnenheid, die
overigens door het welslagen gerechtvaardigd waren(2). Daarbij voege men den naijver
van de vrijwillige officieren jegens de officieren van beroep, welke het Voorloopig
Bewind, om zijn belofte gestand te doen, begunstigde omdat zij het leger hadden
verlaten, alsmede de maar al te gegronde vermoedens van verraad, die heel natuurlijk
ingang vonden onder lieden, die elkander niet kenden, toevallig aangeworven waren
en wier verleden soms aanleiding tot kwaadaardige geruchten gaf. Den 5n October
moest don Juan van Halen het bevelhebberschap worden ontnomen, omdat hij verdacht
werd, met den prins van Oranje in briefwisseling te staan en wanorde onder de
mijnwerkers van de Borinage

(1) Zie zijn portret in Gagern: op. cit., deel II, blz. 73.
(2) Cf. dienaangaande, buiten, de Mémoires van Pletinckx: Histoire des évènements militaires
de la Révolution en Belgique, door Niellon (Brussel, 1868) en Journal de campagne du comte
Frédéric de Mérode par Pierre Peeters, son compagnon d'armes, in Souvenirs van graaf, F.
van Mérode, deel II, blz. 215 en volg.
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te hebben gestookt, welke weldra door Charles Rogier bedaard werd(1).
Doch de vrijwilligers en de burgerwachten bekommerden zich niet meerder over
die kuiperijen, dan de vijand er aan dacht die ten nutte te maken. Zij marcheerden
vooruit, vol blijgezinden ijver, bij het doortrekken van de dorpen toegejuicht, van
uit de kerktorens begroet door de driekleurige vlaggen, en den vijand wanordelijk
achternazettend, als drijvers op een klopjacht. Dadelijk na de Brusselsche dagen,
hadden zij zich zonder bevel of aanvoering, op de Hollandsche voorposten geworpen,
met de zekerheid, dat zij zouden wijken, en zij waren inderdaad geweken. Sedert
dan, hadden zij niet meer opgehouden hun op de hielen te zitten, achter hen Diest,
Aarschot, Mechelen binnendringend, in den waan, dat zij een terrein veroverden, dat
het op Antwerpen terugtrekkend leger vóór hen ontruimde.
De strijd werd heviger, toen de Hollanders op de Nethe waren gekomen. Het ware
hun gemakkelijk geweest de rivier te verdedigen, doch zij waren daartoe te zeer
neergeslagen. De onvoorzichtige stoutmoedigheid der Belgen had hun val moeten
bewerken: zij bezorgde hun de zegepraal. Den 13n October marcheert Niellon met
2110 man op Lier. In het nauw gebracht door de houding der bevolking die alarm
klept en de aanvallers van verre aanmoedigt, vraagt de plaatscommandant om te
parlementeeren en trekt hij zich met het garnizoen terug; 400 zijner soldaten voegen
zich bij hun landgenooten. De pogingen van Saksen-Weimar tot het heroveren van
de stad, die een voorname stelling voor de verdediging van Antwerpen is, lijden den
18n en 19n October schipbreuk. Langs Waalhem bedreigd door de benden van Mellinet
die van Mechelen komen, getroost hij er zich in, op Berchem en Borgehout af te
trekken. Den 24n wordt hij te Berchem door Mellinet en Niellon aangevallen. Een
hevig gevecht wordt geleverd. De dood van Frederik van Mérode hitst den moed der
Belgen aan. 's Anderen daags, zoeken de Hollanders een schuilplaats in Antwerpen.
De prins van Oranje was daar sedert drie weken (5 Octo-

(1) Discailles: Charles Rogier, deel II, blz. 32. Cf. Niellon: op. cit., blz. 299.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

432
ber), en terwijl zijn troepen België opgaven, trachtte hij het door de politiek terug te
winnen. In zijn ontreddering had Willem dit laatste middel beproefd. De
Staten-Generaal hadden immers, den 29n September, de scheiding van de beide deelen
des koninkrijks aangenomen; hij meende dus dat, door te veinzen tot hun gevoelen
toe te treden, hem, in afwachting van beters, een kans zou overblijven om althans
den toestand der dynastie te redden. Leden van de Staten hadden hem gevleid met
de hoop, dat de Belgen hem als hun vorst zouden blijven beschouwen, zoo hij hun
zelfstandigheid erkende(1). En, had hij eenige weken vroeger aldus gehandeld, dan
had de natie wellicht niet beters gevraagd en met erkentelijkheid dat stelsel van
persoonlijke vereeniging aanvaard, dat in den beginne gansch haar programma
uitmaakte. Doch hoe zou zij nu nog den man, wiens leger zij verslagen had, als koning
kunnen erkennen? Opdat Willem een zoo vruchtelooze als vernederende poging
beproefde, moest hij heimelijk voornemens zijn, tijd te winnen en de krachten der
omwenteling te ontbinden, door dezer gematigdste elementen tot zich over te halen
en den steun te winnen van kooplieden en industrieelen, die er erg door leden(2). Toen
hij zijn zoon bevel gaf met dezelve te parlementeeren, dacht hij er niet aan, dat hij
dezer macht erkende en, willens of onwillens, de houding kreeg van een aanzoeker
en een overwonneling, die den overwinnaar om gehoor vraagt. Niets was onbehendiger
dan dergelijke stap, omdat niets beter zijn onmacht liet blijken en niets meerder het
vertrouwen zijner tegenstrevers kon versterken.
De prins had zich laten vergezellen door de drie leden van het ministerie, van den
nuntius, van Reyphins en van Dotrenge. De keus dier personages bewees, welke
begoocheling het hof van 's-Gravenhage nog koesterde, Hoe naïef, te veronderstellen,
dat de nuntius eenigen invloed op de jonge katholieken en Reyphins en Dotrenge op
de jong-liberalen

(1) Gedenkstukken 1830-1840, deel III, blz. 21.
(2) ‘De partij van den prins van Oranje is talrijk onder al degenen die lijden door den volledigen
stilstand der zaken of groote verliezen in hun onroerende goederen duchten; doch die mannen
hebben niets te zeggen in een omwenteling als deze’. Staedtler: loc. cit., blz. 242.
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zouden oefenen! Het waren schimmen uit het verleden welke de prins met zich nam
en die tegen heug en meug voor figuranten dienden.
Hij zelf deed zijn uiterste best. Daags na zijn aankomst (6 October), gaf hij een
proclamatie vol beloften uit. Hij was, naar hij zegde, door den koning belast met de
regeering der ‘zuidelijke provinciën’. Hij had haar wensch voor de scheiding aan de
voeten van den troon gebracht en die wensch was ‘ingewilligd’ geworden. Zijn
Majesteit verleende haar ‘voorloopig’ een eigen bestuur, uitsluitend uit Belgen
samengesteld, waarvan hij het hoofd zou wezen. Hij waarborgde het vrij gebruik der
talen, de vrijheid van onderwijs en een volledige amnestie. Men moest de
ongeneesbare lichtzinnigheid van den prins bezitten, om aan de doelmatigheid van
die verklaring te gelooven. Hij gaf er zich zelfs geen rekenschap van, dat deze België
beleedigde, door het ‘de zuidelijke provinciën’ te heeten, door het als een present
aan te bieden wat het veroverd had, en door, tegenover de regeering welk het zich
gegeven had, een andere regeering namens den koning te stellen. Twee dagen vóór
haar verschijning, had het Voorloopig Bewind de onafhankelijkheid des lands
uitgeroepen! De weg, welken de prins wilde opgaan, was afgesneden. Br werden
zelfs geen onderhandelingen aangevangen. Den 7n onthulde een door Felix van
Mérode en van de Weyer onderteekend manifest de inzichten van Oranje, en
verklaarde dat daarmede geenerlei rekening zou worden gehouden, dat 's Konings
handelingen als ‘nietig en ongedaan’ beschouwd werden en dat, zoo de prins ‘de
openbare verontwaardiging wilde verzwakken en zich wilde losmaken van een
solidariteit die zich over al de leden van huis van Nassau uitstrekt’, hij de troepen
bevel moest geven over den Moerdijk terug te trekken(1).
Na zulk een smadelijk antwoord, bleef den prins niets anders te doen dan te
vertrekken. Hij deed dit niet, omdat hij wist dat een kleine groep Belgen er op dacht,
een einde aan de crisis te stellen door hem de kroon aan te bieden. De regeering van
Lodewijk-Philips was die oplossing niet

(1) Gedenkstukken 1830-1840, deel III, blz. 165.
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ongenegen, omdat deze de herstelling der Nederlanden had belet(1). De prins trachtte
zijn vader tot deze te doen toetreden. Hij ried hem zelfs aan, uitdrukkelijk van zijn
rechten op België af te zien, en hem de souvereiniteit daarvan te laten overnemen,
hem belovende alles te zullen inspannen om slechts tot souvereinen prins of tot
onderkoning te worden uitgeroepen. Hij schreef hem den 11n October dat
‘dehoofdzaak is, het gezag te bemachtigen om het even op welke wijs. Eens dat ik
het heb, is het alsof gij het zelf hadt, want onze belangen zijn dezelfde en nooit zal
ik vergeten, dat ik de kroonprins der Nederlanden ben, hoewel ik soms kon verplicht
wezen tot handelingen die den achijn zouden hebben dat ik zulks vergeten heb’(2). In
afwachting en om zijn inzichten te verbergen, omringde hij zich opzettelijk slechts
van Belgische raadsheeren, wandelde hij door de straten van Antwerpen in gezelschap
van de oversten der burgerwacht, veinsde hij voor zijn broeder, die met hem in het
koninklijk paleis gehuisvest was, een verregaande koelheid, die naar haat geleek,
liet hij Ducpétiaux, Everaert en Pletinckx in vrijheid stellen. Kortom, zijn houding
was zoo aanstootelijk, dat de Hollandsche officieren hem openlijk van verraad
beschuldigden en verscheidenen hunner hem niet meer groetten. Terzelfder tijd leende
hij zich tot verdachte kuiperijen en gaf hij gehoor aan de voorstellen van van Halen,
die teleurgesteld in het voldoen zijner eerzucht, met het Voorloopig Bewind overhoop
lag(3). De bemoeiing-zijner agenten is niet te betwijfelen in een muiterij die te Brugge
losbrak en in de onlusten in de Borinage, waar, omtrent half October, de mijnwerkers
de ‘ijzeren wegen’ vernielden(4), welke kort te voren in de kolenmijnen waren
aangelegd.
Al dat geknoei had geen ander uitwerksel, dan de clubs tegen hem te doen uitvaren
en hem aan de openbare verontwaardiging prijs te geven. Wellicht ook verhaastten
zij

(1) Gedenkstukken 1830-1840, deel I, blz. 97 en volg.
(2) Ibid., deel III, blz. 406.
(3) Ibid., deel IV, blz. 493. Zie de verdediging welke van Halen over zijn houding trachtte te
geven in Les quatres journées de Bruxelles (Brussel, 1831).
(4) Van Halen: Les quatre journées, blz. 109, 126.
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het offensief van Mellinet en Niellon tegen Antwerpen. Dan verloor de prins alle
koelbloedigheid. Hij stuurde de Belgen een nieuw manifest (16 October) en zegde
daarin: ‘Ik begrijp uwen toestand en ik erken U als onafhankelijke natie. Ik stel mij
dus, in de provinciën waarover ik regeer, aan het hoofd der beweging die U leidt
naar een nieuw en vast ideaal van zaken, waarvan de nationaliteit de macht zal wezen.
Dat is de taal van hem die zijn bloed vergoot voor de onafhankelijkheid van uw
bodem en die met U wil samenwerken om uw politieke nationaliteit te vestigen’(1).
En tot staving van de rechtzinnigheid dier woorden, gaf hij bevel, in het leger de
Belgen van de Hollanders te scheiden.
Zulke houding kan slechts door een oogenblik van waanzin worden verklaard. De
prins, gezonden om de omwenteling te beteugelen, heulde openlijk met dezelve en,
tevens zijn vader en Europa verradend, bevestigde hij daarvan de wettigheid en was
hij de eerste om België's onafhankelijkheid te erkennen. Meer nog, in vollen oorlog
vreesde hij niet, het leger nog meer te ontredderen, door het in tweeën te deelen. Niet
alleen verloochende hij den koning, hij ontwapende hem bovendien. In zijn
radeloosheid, meende hij zich in de oogen der Belgen te verheffen door zich voor
hun voeten te werpen. Het antwoord, dat hij van het Voorloopig Bewind ontving,
gaf hem den genadeslag (18 October): ‘Het volk heeft de revolutie gemaakt, het volk
heeft de Hollanders van den Belgischen bodem verjaagd; het volk alleen en geenszins
de prins van Oranje staat aan het hoofd der beweging welke het zijn onafhankelijkheid
gaf en die zijn politieke nationaliteit zal vaststellen(2)’. Toch klemt de arme prins zich
aan zijn begoocheling vast; hij blijft rondloopen in de stad, waar hij nog slechts een
voorwerp van verachting voor zijn landgenooten is. Berst den 26n October, daags na
het gevecht van Berchem, getroost hij er zich in te vertrekken. 's Morgens te vier uur
voert de boot waarop hij daags te voren gevlucht is, hem naar Holland, zonder den
moed te hebben de komst dier Belgen af te wach-

(1) Gedenkstukken 1830-1840, deel I, blz. 130. Cf. de Gerlache: op. cit., deel II, blz. 75.
(2) De Gerlache: op. cit., deel II, blz. 75.
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ten, wier hoofd hij tien dagen te voren beweerde te zijn.
Antwerpen viel, eenige uren na zijn vertrek. Het leger was tot dien trap van
ontbinding gekomen, dat alle krachtsinspanning onmogelijk werd. Het ware voldoende
geweest de Belgen te beletten de stad binnen te dringen, daar zij slechts over zes of
acht slechte kannonen beschikten en over de voor de vestingen gegraven breede
grachten niet konden heenkomen. Doch de bevolking nam een dreigende houding
aan(1). De burgerwacht begon met het volk te verbroederen. Reeds werd van uit de
huizen geschoten. Daar op de uitzinnige soldaten niet te rekenen, viel, dorst de oude
generaal Chassé geen stratengevechten wagen. In den morgen van den 27n, stemde
hij er in toe, de troepen in de citadel te houden op voorwaarde, dat zij niet zouden
aangevallen worden, en gaf hij de sleutels der stad over. De Belgen kwamen er binnen
zonder slag of stoot. Wisten zij niets van de overeenkomst af, was het hun onmogelijk
hun tuchtelooze geestdrift te overmeesteren, om het even, zij begonnen dadelijk te
schieten. Een hevig geweervuur werd gericht op het arsenaal, waar het 7e regiment
der Hollanders 300 man verloor. Op het aandringen van Saksen-Weimar liet Chassé
dan de stad bombardeeren. De in de Schelde voor anker liggende oorlogsschepen
steunden het vuur der citadel. 's Avonds strekte een vuurzee zich uit over heel de
stad, waarin de torenspits der hoofdkerk zich ‘als een zwarte reus’ verhief(2). Dat
bombardement was slechts een noodelooze wreedheid, waardig van de brutaliteit
van den Saksischen sabelsleeper, die ze verwekte. Wellicht hoopte hij

(1) Omtrent de gebeurtenissen te Antwerpen, zie het Oranjegezind verhaal, uitgegeven door
Buffin: op. cit., deel II, blz. 177 en volg.
(2) Von Gagern: op. cit., deel II, blz. 196. Omtrent die gebeurtenissen, benevens de
bijzonderheden die hij geeft, ibid,. blz. 87 en volg., zie R. Starklof: Das Leben des Herzogs
Bernhard von Sachsen-Weimar-Eisenach, deel I, blz. 306 en volg. Uit dat verhaal volgt, dat
Chassé er slechts toe besloot de stad te laten bombardeeren op Saksen-Weimars aandringen.
Gagern: loc. cit., blz. 106, beschrijft eveneens zijn aarzeling. ‘Hertog, dat repugneert mij’,
zou hij geantwoord hebben alvorens daartoe te besluiten. Omtrent het bombardement van
Antwerpen, zie eenige nieuwe bijzonderheden in R. Fruin: Beschrijving eener verzameling
stukken betrekking hebbende op generaal Chassé. Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven,
1923.
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aldus schrik te verspreiden onder de vrijwilligers, die hij in het vlakke veld het hoofd
niet had kunnen bieden en zich ten koste der bevolking over zijn nederlaag te wreken.
Zoo hij inderdaad op schrikaanjaging had gerekend, moest hij weldra bespeuren, dat
hij zich had bedrogen. Niet één witte vlag was te bespeuren te midden van de
driekleurvlaggen, die overal wapperden. Den 28n onderteekende Rogier met Chassé
een onbepaalden wapenstilstand. De Hollanders behielden de citadel en de rorten
van het Noorden; de stad werd de Belgen overgelaten.
Met dien wapenstilstand wordt de militaire stadie der Omwenteling gesloten. Deze
had haar doel bereikt: de bevrijding van 's lands bodem. Méér beoogde zij niet. De
Hollandsche regeering vreesde vergeefs, dat de Belgen, hun overwinning en haar
zwakheid ten nutte zouden maken om de provinciën van het Noorden te overweldigen:
zij dachten er zelfs niet aan. De vrijwilligers die hun taak als geëindigd beschouwden,
trokken reeds uit eigen beweging naar huis. Zij hadden gevochten voor de vrijheid
en geenszins voor de verovering, en het was hun voldoende, dat zij het koninklijk
leger over de grens hadden geworpen. Het had nu al de versterkte plaatsen ontruimd,
ter uitzondering van de citadel van Antwerpen, van Maastricht en van Luxemburg,
waar het nog garnizoen hield. De scheiding was een afgedane zaak. 's Konings
weigering, dezelve te voltrekken toen het nog tijd was, had den oorlog onvermijdelijk
gemaakt. Overigens, was die oorlog niet tegen de Hollanders gericht. Geenerlei
nationale haat werd door de Belgen gekoesterd tegen hun Noorderburen, waarvan
de Mogendheden hun landgenooten hadden willen maken. De vijand was het
koninkrijk der Nederlanden en niet Holland.

III
Door te breken met den koning, braken de Belgen terzelfder tijd met Europa. Hun
omwenteling was de eerste aanslag op ‘het in 1815 door de verbonden mogendheden
opgericht gebouw’. Zij stelde het op des te gevaarlijker wijs in gevaar, daar zij tevens
èn dezes uitslagen èn dezes grond-
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beginselen aan 't wankelen bracht. Niet alleen verbrijzelde zij de ‘barrière’ die zoo
zorglijk tegen Frankrijk was opgericht, doch zij bevestigde nog, tegenover de vorsten,
het recht van zelfbeschikking der volkeren. Dit was een grootsch werk door een klein
volk verricht. Door de nationale zaak te versmelten met die der politieke vrijheid,
gaven de Belgen aan hun oproer een internationale beteekenis. Het lot van het
liberalisme en van het grondwettelijk stelsel scheen af te hangen van den strijd, dien
zij hadden ondernomen. Want hun oproer stelde niet alleen het territoriaal evenwicht
van Europa op het spel. Een dreigende gisting liet maar al te duidelijk het gevaar
blijken. Onlusten braken uit in de Pruisische Rijnprovinciën, in Zwitserland, in Italië;
Polen maakte zich gereed, de wapens op te nemen.
De zegepraal baarde de overwinnaars van 1815 evenveel onrust als Frankrijk
vreugde. De Franschen bracht de Belgische omwenteling vergelding voor het Congres
van Weenen. De bedreiging die over zijn grondgebied hing door de oprichting van
het koninkrijk der Nederlanden was verzwonden. Zonder het zwaard hoeven te
trekken, bekwam het de vrijmaking zijner Noordergrens en herkreeg het, als het
ware, de vrijheid zijner bewegingen. Wat zou het doen? Zouden het republikeinsch
idealisme en de herinnering aan Napoleon, welke de Juli-dagen opgefrischt hadden,
hetzelve weer tegen Europa doen verrijzen, in een roes van verovering en van
propaganda? Zou de Rijnlinie, die de legitimistische monarchie van Karel X in
verzoeking had gebracht, niet eveneens de liberale monarchie van Lodewijk-Philips
in verzoeking brengen? Allerminstens mocht men zich afvragen of het kabinet van
Parijs niet in verstandhouding was met de Belgen en of hun omwenteling niet een
eenvoudige inleiding tot de inlijving was.
Doch weldra werd men omtrent zijn inzichten gerustgesteld. Verre van de
gebeurtenissen van Brussel te hebben aangestookt, was het zienlijk door dezelve
verrast. Zijn inzicht was, ze ten nutte te maken, zonder zich in een algemeenen oorlog
te laten medesleepen. Zoo Lodewijk-Philips, op straffe van Frankrijk te verraden,
de herstelling van het koninkrijk der Nederlanden niet kon dulden, toch was hij,
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anderzijds, vast besloten, slechts in overeenstemming met Europa te handelen en een
modus vivendi te zoeken, die voldoening zou schenken èn aan de liberalen, wien hij
zijn kroon was verschuldigd èn aan de Mogendheden, in wier oogen hij zijn verheffing
zou wettigen, door in gemeen overleg met haar te handelen. Zijn gedragsregel gebood
hem de uitslagen der Belgische omwenteling te bekrachtigen, zonder iets meer te
eischen. Uit politieke wijsheid en uit dynastisch belang, moest hij, hoe zwaar dit hem
ook mocht vallen, er zich bij bepalen, voor België het recht op onafhankelijkheid te
vragen en, de volkomenste belangeloosheid voorwendend, het Heilig Verbond te
nopen, daarin toe te stemmen.
Daartoe was Engelands steun onontbeerlijk. Onder al de Mogendheden, scheen
dit land het meest belang te stellen in het behoud van het koninkrijk der Nederlanden,
dat het geruimen tijd als een der schoonste zegepralen zijner diplomatie beschouwde.
Het had zich gevleid over hetzelve een eeuwigdurend protectoraat uit te oefenen. De
houding van Clancarty, zijn vertegenwoordiger te 's-Gravenhage, was zelfs op den
duur koning Willem ondraaglijk geworden. Tamelijk heftige incidenten hadden in
1823 getoond, dat Willem er zich geenszins wilde in getroosten, de rol van iets als
een Britschen onderkoning te spelen, en de betrekkingen tusschen Londen en
's-Gravenhage hadden langzamerhand hun aanvankelijke innigheid verloren.
Anderzijds begon de voorspoed der Belgische nijverheid de Engelsche manufacturiers
te ontrusten. Niet alleen uit liberalisme hadden zij de omwenteling van zulke
gevaarlijke mededingers toegejuicht: zij hoopten wel, dat deze hun macht zou
verzwakken(1). Ten slotte was Engeland geenszins geneigd zich in een algemeenen
oorlog te werpen; het was daartoe niet gereed. Toen Wellington het beroep ontving,
dat Willem den 29n September zond aan de Mogendheden die het verdrag der acht
artikelen hadden onderteekend, was dan ook zijn eerste zorg, de regeering van Parijs
te polsen omtrent de mogelijkheid eener gewapende tusschenkomst (1 October).
Molè antwoordde met het voorstel over de zaak

(1) Gedenkstukken 1830-1840, deel I, blz. 95.
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door de Mogendheden te laten onderhandelen, met dien verstande dat België in geen
geval een stelsel zou opgedrongen worden dat het niet wenschte. Eens dat die weg
zou opgegaan worden, werd de Belgische quaestie een internationale quaestie, wier
oplossing niet meer afhing van de belangen des konings, doch wèl van Europa's
voegzaamheid. De ontbinding van het koninkrijk der Nederlanden zou, evenals zijn
oprichting was geweest, het gevolg van een ‘European agreement’ wezen. Vergeefs
smeekte Willem zijn bondgenooten hem niet in den steek te laten en herinnerde hij
hun de gedane beloften. De vrees voor den algemeenen oorlog, waarover hij zich
niet scheen te bekommeren, verwekte daarentegen bij Oostenrijk en Pruisen een
heilzame voorzichtigheid. Reeds den 10n October zag Metternich in, dat het.
koninkrijk der Nederlanden niet langer kon bestaan en dat enkel diende vermeden,
dat België bij Frankrijk werd gevoegd(1).
Engeland had overigens de voorstellen van Molé niet afgewacht om te handelen.
Na een eerste opwelling van gramschap, had Wellington afgezien van een ontscheping
in België, waartoe hij eerst besloten was. Den 3n October liet hij de Mogendheden
uitnoodigen bijeen te komen op een Conferentie, die den 4n November te Londen
zou geopend worden(2). Van toen af, was alle gevaar voor een onmiddellijk conflict
verdwenen. Frankrijk zou, naast zijn oude overwinnaars, deelnemen aan de slooping
van het bolwerk, dat zij, vijftien jaar te voren, tegen, hetzelve hadden opgericht. Zijn
belangen werden toevertrouwd aan den ouden diplomaat, die het vroeger op het
Congres van Weenen had vertegenwoordigd, namelijk Talleyrand.
De Conferentie, die een bittere teleurstelling voor Willem was, versterkte
daarentegen de stelling der Belgen, daar zij hen dan toch als oorlogvoerenden erkende
en met het Voorloopig Bewind in betrekking trad. Den 4n November besloot zij tot
een wapenschorsing en tot den aftocht van de legers op de grens, zooals deze op 30
Mei 1814 was, wil

(1) Gedenkstukken 1830-1840. deel III, blz. 166. Cf. Ibid., blz. 182.
(2) K. Hampe: Das Belgische Bollwerk, blz. 34.
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zeggen vóór het eerste verdrag van Parijs. Ongetwijfeld sloeg lord Aberdeen een
hoogen toon aan met Sylvain van de Weyer, dien het Voorloopig Bewind naar Londen
had gestuurd. Den 7n November verklaarde hij hem, dat Engeland had besloten, de
verdragen te doen eerbiedigen, en voer hij heftig uit tegen de kuiperijen van Gendebien
te Parijs en tegen het ontwerp dat hij dezen toeschreef, de Belgische kroon te geven
aan den hertog van Nemours, zoon van Lodewijk-Philips. De jeugdige diplomaat
teekende protest aan tegen zulke bedoeling en gaf tevens te kennen, dat zijn
landgenooten voornemens waren alles in het werk te stellen om hun onafhankelijkheid
te behouden, doch dat zij, zoo zij tot het uiterste werden gedreven, geenszins zouden
aarzelen ‘zich in de armen van een naburige mogendheid te werpen’. Europa's lot
hing dus af van dit koppig volkje. Want het was klaar dat, zoo men het zoo ver dreef
dat het zich aan Frankrijk aanbod, Frankrijk het niet zou kunnen verstooten. Het
kabinet van het Palais-Royal zag met angst de mogelijkheid van zulke onbezonnenheid
te gemoet. ‘Die ongelukkige Belgen, zuchtte Mevrouw Adélaïde, vreezen den oorlog
niet’(1). Doch, rondom hen, vreesde iedereen dien wèl, en, ter uitzondering van den
czaar, die bereid was een leger naar de Nederlanden te zenden, dorst niemand de
verantwoordelijkheid voor een, wereldoorlog op zich nemen. Vergeefs had Willem,
den 18n October, vóór de Staten-Generaal zijn vertrouwen in de hulp der
bondgenooten uitgedrukt, vergeefs spande Thorbecke al zijn krachten in om te
bewijzen, dat België's onafhankelijkheid ‘het einde van Europa’ zou wezen. Reeds
den 10n November kreeg van de Weyer van wege Wellington de verzekering, dat
Engeland niet zou optreden, ten ware om de vereeniging van het land met Frankrijk
te beletten; en drie dagen later maande Bignon, vóór de Kamer der Afgevaardigden
te Parijs, de monarchen van het Heilig Verbond aan, het recht der Belgen te
eerbiedigen om zelf hun regeering te kiezen, en zich niet te bemoeien met een zaak,
die slechts deze laatsten aanging.
De houding der westelijke Mogendheden verdreef dus de

(1) Talleyrand: Mémoires, deel III, blz. 464.
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bedreiging eener gewapende tusschenkomst en verzekerde meteen tijdelijk de
zegepraal der omwenteling; zij liet voorzien, dat Europa 's lands onafhankelijkheid
zou erkennen, welke het Voorloopig Bewind reeds op 4 October had uitgeroepen.
Voorzeker viel het hard, de door de Conferentie opgelegde wapenschorsing te
aanvaarden, Maastricht, Luxemburg en de citadel van Antwerpen in het bezit der
Hollanders te laten, en, door Zeeuwsch-Vlaanderen te ontruimen, aan de hoop te
verzaken, de Hont als noordergrens te bezitten. Doch het volk had de wapens slechts
opgenomen om zich vrij te maken en het verbeidde ongeduldig het oogenblik, waarop
het dezelve zou neerleggen; verders, ware het een onvergeeflijke fout geweest te
volharden in een onverzoenlijke houding, welke de Conferentie als een uitdaging
had beschouwd en die België de genegenheid der liberalen aller landen had ontnomen.
De aanvaarding van de wapenschorsing door het Voorloopig Bewind (21
November) werd des te meer op prijs gesteld, daar Willem, zijnerzijds, slechts met
voorbehoudingen in dezelve toestemde.
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Hoofdstuk III
Het Voorloopig Bewind en het Nationaal Congres
I
Een omwenteling heeft den tijd niet om oversten te kiezen; zij volgt de leiders die
zich aan haar hoofd stellen; zij kan die immers later verwerpen. De gevaren, welke
zij loopen en de verantwoordelijkheid, welke zij dragen, rechtvaardigen hun
overweldiging. Zoo ging het ook met het Voorloopig Bewind. Werkelijk gaven zijn
leden hun leven en hun eer prijs - hun leven zoo de koning de overhand behaalde,
hun eer zoo zij de taak niet konden vervullen, welke zij op zich hadden genomen.
Die taak hadden zij zelf vastgesteld. Zij omvatte het scheppen van een ‘algemeen
centrum van verrichtingen’, ten einde ‘den vijand te overwinnen en de zaak van het
Belgisch volk te doen zegepralen’, wil zeggen, 's lands onafhankelijkheid te
verwezenlijken. Tien dagen na de instelling van de Bestuurlijke Commissie, was dat
doel bereikt. Den 4n October verklaarde het Voorloopig Bewind plechtig dat, ‘de
Belgische provinciën, met geweld van Holland losgescheurd, een onafhankelijken
Staat uitmaken’.
Het had het recht, in naam van de natie te spreken, want ‘de toestemming des volks
had zijn mandaat bevestigd’. De omwenteling kon, zonder zich zelf te verloochenen,
de mannen niet verloochenen die, op het beslissend oogenblik, de leiding daarvan
op zich hadden genomen. Door zich de Potter toe te voegen, hadden zij overigens
het voordeel der populariteit weten te verwerven. Hij was gekomen op het oogenblik
der zegepraal, juist in tijds om de vruchten daarvan te plukken, zonder het gevaar te
deelen. Doch zijn gezag was te groot, om hem niet onmisbaar te maken, en zijn
collega's
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offerden hun eigenliefde aan het openbaar welzijn, door hem de eerste plaats in te
ruimen. Door hun geïmproviseerd gezag met hen te doelen, wettigde hij hetzelve.
Reeds in de eerste dagen van October, kwamen afgevaardigden het Voorloopig
Bewind de toetreding van al de provinciën brengen.
Het voelde zich eveneens ondersteund door de eendracht der partijen. Ongetwijfeld
behoorden de meeste zijner leden tot de verschillende schakeeringen der liberale
denkwijze en velen hunner ‘gingen naar de mis niet’. Doch de tegenwoordigheid
van Felix van Mérode stelde de katholieken gerust. Overigens dacht niemand er aan,
prikkelende vraagstukken op te werpen. Eensgezindheid van het nationaal bewustzijn
ging gepaard met een grootmoedig vertrouwen in elkander. De katholieken eischten
in de samenstelling van het Voorloopig Bewind de belangrijkheid niet, die
overeenkwam met de meerderheid welke zij in het land bezaten. Zij schonken
vertrouwen aan die liberalen welke, in spijt van hun gering aantal, sedert het begin
der gebeurtenissen, steeds vooraan hadden gestaan, en dat vertrouwen was verdiend.
Nationaal bewustzijn verdrong partijgeest. De Omwenteling van 1830 bleven de
naijver en de kuiperijen gespaard, die Vonckisten en Vandernootisten tegen elkander
in het harnas joegen en de Brabantsche Omwenteling deden mislukken.
Feitelijk waren de machten van het Voorloopig Bewind onbeperkt. Daar het geen
opdracht had ontvangen, had het ook niemand rekenschap te geven. Het genoot ‘een
willekeurige en dictatoriale macht’(1), waarvan, het alleen de grenzen bepaalde. In de
omstandigheden waarin men zich bevond, hoefde het wel zóó te wezen. Daar alles
te doen was en alles haast had, was het onontbeerlijk, dat de uitvoerende macht geen
andere zorg had dan te beslissen, dat niemand haar bevelen te bespreken had en dat
haar gezag alleen door het bewustzijn harer verantwoordelijkheid bedwongen werd.
Tot haar eer dient erkend, dat zij er slechts in het belang harer zending gebruik van
maakte, dat geen harer leden het verwijt opliep, dat hij daarvan misbruik had gemaakt
en dat

(1) Ik ontleen die zeer juiste woorden aan de Gerlache: op. cit., deel II, blz. 84.
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zij zich, met de volslagenste belangeloosheid, verhaastte de maatregelen te nemen
welke haar belofte moesten verwezenlijken, namelijk het gezag- neer te leggen zoodra
zulks kon.
Haar eerste besluit, waarbij de vervaldag van alle vóór 26 September getrokken
handelseffecten met vijf en twintig dagen werd verschoven, heeft klaarblijkelijk tot
doel, temidden van de verwarring, het vertrouwen van het publiek terug te brengen,
's Anderen daags bevestigt een ander besluit, waarbij de grondslagen van de oprichting
der burgerwacht worden gelegd, haar voornemen om orde en veiligheid in stand te
houden. Vervolgens richt het Voorloopig Bewind de diensten in voor 's lands bestuur.
De uitvoerende macht wordt aan een in zijn schoot ingesteld ‘Hoofdcomiteit’
opgedragen (28 September). Comiteiten voor oorlog, voor binnenlandsche zaken,
voor openbare veiligheid, voor financiën, voor justitie, en ten slotte voor diplomatische
aangelegenheden, die door algemeene administrateurs worden bestuurd, werken als
ministeriën, die alleen voor het Voorloopig Bewind verantwoordelijk zijn. De
afgezette of gevluchte provinciegouverneurs worden door ‘Commissarissen’
vervangen. Reeds op 5 October verschijnt het ‘Bulletin des arrêtés et actes du
Gouvernement provisoire de la Belgique’.
Op dien dag is de regeering, van het stadhuis waar zij zich eerst had gevestigd,
verhuisd naar het paleis der Staten-Generaal en heeft zij haar dienstein in de bureelen
van het hoofdbestuur ingericht. Met een wonderlijke snelheid, richt zij het nieuw
stelsel in. Overigens worden weinig ambtenaars afgezet, daar de Hollandsche
overheden van zelf hun post verlieten. Men bepaalt er zich bij, de impopulairste
badienden af te zetten en patriotten in hun plaats te stellen, meerendeels jongelieden,
die zich onderscheidden door hun politieken ijver of door de rol die zij in de drukpers
vervulden. Met de grootste zorg bleef het grondbeginsel van de onafzetbaarheid der
rechters gehandhaafd. Zelfs weerden verscheidene rechters die als Orangisten bekend
stonden, in bediening gelaten. Andere werden vervangen door leden der balie. Reeds
den 11n October wordt in heel het land regelmatig recht gesproken, ‘in naam van het
Voorloopig Bewind van België’.
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Wat het geldwezen betreft, de belastingen werden behouden, ter uitzondering van
die op geslacht, welke sommigegemeenten hadden blijven heffen. In October brachten
debelastingen 1,230.000 gulden op; in November-December 2.600.000. Men wachtte
er zich zorglijk voor, het krediet en de kapitalisten te ontrusten. Reeds den 7n
November was een douanelinie langsheen de Hollandsche grens opgericht. Hetspreekt
van zelf, dat de schatkist zich op verre na niet kon vergenoegen met de gewone
inkomsten, die erg te lijden hadden door den stilstand van de zaken en door de
ontoereikendheid van een ontredderd bestuurswezen. Den 22n October moest besloten
worden, een leening van 5 millioen gulden aan te gaan, die slecht uitviel, en de hulp
van Parijsche bankiers in te roepen. Terzelfder tijd beijverde het Voorloopig Bewind
zich, een geregeld leger op de been te brengen. Generaals Goethals en L.-P. Nypels
werden niet de werving belast. Den 1n October werd door Chazal, die tot algemeen
proviandmeester was aangesteld, zoo goed het ging, de krijgsintendantie tot stand
gebracht door het oprichten van bewaarplaatsen voor levensmiddelen, wapens en
munitie.
Het was onontbeerlijk zich den steun der gemeentebesturen te verzekeren. In de
‘regenties’ der groote steden, waren de aanhangers van het verdwenen stelsel talrijk;
dat is gemakkelijk te begrijpen, want zij waren onder de drukking der overheden
gekozen geworden. Het besluit van 8 October, dat beval dezelve ‘bij verkiezing
opnieuw samen te stellen’, verving, door het stelsel der rechtstreeksche verkiezing,
de ingewikkelde verrichtingen en de achtereenvolgende schiftingen die tot dan toe
in zwang waren. Het kiezerskorps verloor zijn beperkt karakter niet, doch
overeenkomstig de liberale grondbeginselen, was fortuin de eenige voorwaarde voor
het kiesrecht niet meer: het hing nu af niet alleen van den cijns, doch ook van de
vermoedelijke ‘bekwaamheid’ van de beoefenaars van sommige beroepen. De nieuwe
verkiezingen liepen schier overal in de grootste rust af. Schier overal ook, vielen zij
ten voordeele der omwenteling uit. In de steden waar het er
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anders aan toe ging, beschuldigden de overwonnenen de overwinnaars, dat zij hun
zegepraal slechts aan geknoei hadden te danken, en het zal ook geen verwondering
baren, dat hun klachten door het Voorloopig Bewind aanhoord werden. Den 17n
November verbrak het, onder voorwendsel van onregelmatigheid, de verkiezing van
Gent, die het Orangistisch bestuur aan het bewind had gelaten.
Zoo de bedrijvigheid van het Voorloopig Bewdnd, in volle revolutionnaire crisis,
er in slaagde België van de anarchie te vrijwaren, is zulks te danken aan de toewijding
en aan de werkzaamheid zijner leden, doch ook aan het feit, dat zijn gezag door de
natie vrijwillig werd erkend. Noch de beroepen van den prins van Oranje, noch de
inspanningen van eenige door hem betaalde agenten, noch de razende aanvallen van
de Orangistische pers vermochten zijn stelling te doen wankelen. Het is eveneens
opmerkelijk dat, niettegenstaande hun uiteenloopende overtuigingen en karakters,
de mannen waaruit het bestond, de opoffering zoover dreven, dat zij elkander konden
blijvien uitstaan. Heftige tooneelen rezen dikwijls onder hen op(1), doch het gelukte
hun die aan het publiek te verbergen en niemand hunner trachtte daaruit baat te halen
uit persoonlijke eerzucht of uit konkelgeest. Hun macht berustte op hun eendracht,
op de gemeenschap van hun burgergeest en plichtbesef. Dank zij dezelve konden zij
de moeilijkheden en de gevaren van het oogenblik, zooniet overwinnen, dan toch
uitstaan.
Want, zoo zij alles deden wat zij konden, toch was het in hun macht niet, het land
een verschrikkelijke crisis te sparen. De omwenteling had de nijverheid stop gezet
en het volk in ellende gedompeld. De belastingen kwamen moeilijk binnen. Het was
niet mogelijk de schuldeischers van den Staat te voldoen en de ambtenaars te betalen.
De middelen die werden aangewend om de arbeiders aan het werk te stellen, waren
onvoldoende, en men moest de fabrikanten de voorschotten weigeren welke zij
eischten, onder bedreiging hun werkplaatsen te zullen sluiten. In tal van steden, was
de openbare weldadigheid de eenigetoevlucht der armen. Den 4n October leende de
gemeente-

(1) De Potter: Souvenirs personnels, deel I, blz. 179 en volg.
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raad van Gent een som van 100.000 gulden om de werkende klasse ter hulp te komen.
En die nood, die genoegzaam de onlusten verklaart, welke in October in de Borinage
uitbraken, was des te gevaarlijker daar de Orangistische roervinken niet nalieten, uit
denzelve partij te trekken.
Edoch, het vertrouwen in de toekomst bleef algeheel. Het welgelukken der
Omwenteling deed het overige vergeten. Terwijl het Voorloopig Bewind ijverig in
die dringendste noodwendigheden voorzag, bereidde het ook naarstig het definitief
statuut van België voor. Den dag zelf (4 October), dat het 's lands onafhankelijkheid
uitriep, meldde het, dat zijn ((Hoofdcomiteit zoo spoedig mogelijk een ontwerp van
grondwet zal bewerken en dat een nationaal Congres onmiddellijk zal bijeengeroepen
worden’. Zijn belofte getrouw, stelde het, twee dagen later, een commissie in die
belast was met die grondwet op te stellen en, den 10n, noodigde het de kiezers uit,
de leden van het Congres aan te wijzen.
Zonder overigens dezes bijeenroeping af te wachten, verwezenlijkte het van te
voren de groote vrijzinnige hervormingen, welke de eendracht der partijen sedert
1829 eischte: algeheele vrijheid van onderwijs (12 October), onbeperkt recht van
vereeniging (16 October), volstrekte vrijheid van drukpers en van de beoefening van
alle eerediensten (16 October), afschaffing van de schouwburg-censuur (21 October),
afschaffing der hooge politie (22 October), verplichte openbaarmaking van de
begroetingen en rekeningen der openbare besturen (26 October), alsmede van de
rechterlijke onderzoeken en gedingen (7 October), afschaffing der stokslagenstraf
bij het leger (7 October). Het was onmogelijk, aan den diepen zin der Omwenteling
vollediger te beantwoorden. België werd bedeeld met die vrijheden, welke het
gewapenderhand had moeten veroveren. Een maand na de September-dagen, bezat
het die allen. Het Voorloopig Bewind had ze uitgedeeld als belooning voor de
zegepraal. Het had daarmede, als het ware, den weg afgebakend, dien het Nationaal
Congres zou opgaan. Het was zeker, dat hij het zou leiden naar de vrijzinnigste
grondwet van gansch Europa.
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II
Niet alleen werd het Congres van 1830 zoo genaamd naar het Congres der Brabantsche
Omwenteling, maar het heeft nog dit gemeens met hetzelve, dat het eveneens een
souvereine vergadering is, die een ontzetten monarch opvolgt. Doch daar houdt de
gelijkenis op. Zij maakt plaats voor de volslaigenste tegenstelling, zoodra men én
de samenstelling én den geest van de beide vergaderingen met elkander vergelijkt.
De eerste staat open voor slechts een gering aantal bevoorrechten, die, krachtens de
aloude grondwetten van het land voortaan de nationale souvereiniteit uitoefenen: zij
steunt haar rechten en haar wettigheid op het verleden, en ook krachtens de
overlevering, neemt zij de plaats van den keizer in(1). De andere, integendeel, kent
zich slechts de koninklijke machten toe, omdat die machten, volgens de
revolutionnaire theorie, slechts behooren tot de natie, wier uiting zij is en die zij
vertegenwoordigt. Het Congres van 1789 roept, tegenover Josef II, de verworven
rechten in; dat van 1830 roept, tegenover Willem, de rechten van den mensch in. De
nationale onafhankelijkheid, welke het eerste wilde verkrijgen door een terugkeer
tot het Oud Stelsel, wordt door het ander gegrondvest op de zuivere leerstelling van
het staatkundig liberalisme.
Een enkel, onder de leden van het Voorloopig Bewind, had verder willen gaan en
de omstandigheden ten nutte maken, niet alleen om de politieke staatsregeling, doch
de regeling der maatschappij zelf te hervormen. Louis de Potter behoorde tot die
groep democraten, voor wie de vrijheid slechts de inleiding tot de economische
gelijkheid was. Humanitair en radicaal als hij was, stelde hij belang in het lot der
nederigen en der proletariërs, uitgebuit door het ‘modderig bourgeoisisme’, dat in
Frankrijk pas de revolutie te zijnen voordeele had ingepalmd. Zijn ideaal schijnt dat
geweest te zijn van een republiek met staatsburgers, allen dezelfde rechten genietend,
zonder rijken of armen, en waar de middelmaat van stand en begeerten zou samengaan
met

(1) Geschiedenis van België, deel V, blz. 476 en volg.
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een zuinige en zwakke regeering. Om die vrijheid nog beter te verzekeren, zou die
republiek een federatieven vorm hebben, want centraliseering van de macht brengt
de regeerders noodzakelijkerwijs in de verzoeking, daarvan misbruik te maken. Door
een merkwaardige tegenstelling, verstond hij het volk hel geluk op te leggen, dat hij
hetzelve voorbehield. Hij stelde geen vertrouwen in het algemeen stemrecht, dat het
land overigens onvermijdelijk aan de katholieken had overgeleverd en droomde dus
van een hervorming, die van omhoog kwam. Het Voorloopig Bewind scheen hem
gansch aangewezen tot het zuiveren van dien ‘vuilnishoop’, die de maatschappij was.
Hij meende wel het recht te bezitten, de dictatoriale macht die hem door de natie
overgedragen was, tot het algemeen welzijn aan te wenden. De omwenteling was
gedaan geweest door het volk; het oogenblik was daar om ze te doen eindigen voor
het volk, door gerechtigheid te doen heerschen. Men kon dit alles niet overlaten aan
de beslissing eener vergadering, want dan zou men noodlottiglijk capituleeren in de
handen der burgerij en wellicht, gelijk in Frankrijk, weer onder het juk van een koning
vallen. Was het volstrekt noodig een Congres bijeen te roepen, dan diende dezes
zending beperkt tot de eenvoudige aanneming van de Grondwet, die door het
Voorloopig Bewind zou worden voorgesteld(1).
Misschien was de Potters houding ietwat te wijten aan persoonlijke eerzucht. Zijn
populariteit liet hem toe, het voorzitterschap te gemoet te zien van die Belgische
republiek, die in zijn geest gansch ontworpen was. Doch zijn collega's hadden de
beste redenen om hem niet te volgen. In de eerste plaats, noopte hun eerlijkheid hen,
zoo spoedig mogelijk een gezag neer te leggen, dat zij slechts genomen hadden bij
gemis aan alle overheid. Zij waren vast besloten hun ontslag aan te bieden bij het
Congres, uiting der nationale souvereiniteit, in stede van hun toestand te benuttigen
om over de lotsbestemming des volks te beschikken. Hun liberalisme schrikte voor
de Potters willekeurigen geest en voor

(1) Hier vat ik de denkbeelden samen die hij uitdrukt in zijn Souvenirs personnels, deel I, blz.
179, 214, 342, deel II, blz. 178, 181 en passim.
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zijn ontwerpen van maatschappelijke hervorming. Hun programma strekte niet verder
dan de politieke vrijheid. Zij waren rechtzinnige democraten, ja, voor het meerendeel
republikeinen, en dachten dat, om het volk te dienen, het voldoende was hetzelve de
vrijheid te geven.
Het ware even onbillijk als onnauwkeurig hen te verdenken, dat zij voorbedachtelijk
de heershcappij der burgerij wilden stichten. Doch, evenals al de toenmalige
democraten, wantrouwden zij de onwetendheid en de onbekwaamheid der volksmassa.
Uit eerbied voor de volkssouvereiniteit, wilden zij dezer duur en doelmatigheid
waarborgen, door slechts de medewerking tot dezelve te vragen van hen, welke zich
dezer waardig zouden maken. Het was geenszins om een voorrecht aan fortuin en
aan onderwijs te geven, dat zij van de kiezers voor het Congres de betaling van een
cijns en voorwaarden van bekwaamheid eischten: zij wilden hun stemmen met alle
waarborgen van onafhankelijkheid omringen(1). In den toestand waarin de volksklassen
zich toen bevonden, waren de behoudsgezinden het algemeen stemrecht geenszins
ongenegen, want het had zich, zonder den minsten twijfel, ten voordeele van de
reactie geuit, en juist omdat liberalen en democraten daarvan overtuigd waren, lieten
zij het beperkt stemrecht bestaan. Hun goede trouw blijkt overigens uit de voorzorgen
die zij namen om het voor alle drukking te vrijwaren. De verkiezing met verscheidene
trappen, die zoo

(1) Benjamin Constant: Cours de politique constitutionnelle, blz. 48 (Brussel, 1837), kent slechts
politieke rechten toe aan de burgers, ‘die het inkomen bezitten dat noodig is om te bestaan,
onafhankelijk van allen vreemden wil’. Hij ontzegt die aan loonbedienden, omdat deze van
‘anderen afhangen’. Zijn denkbeelden, die de regeering slechts uit een politiek oogpunt
beschouwen, waren die van al de Belgische liberalen. Zij meenden rechtzinnig, dat zij de
democratie instelden (Zie. Huyttens: Congrès national, deel I, blz. 248), en 't is werkelijk
omdat zij die wilden instellen, dat de koning en de Hollanders hen afkeurden. Overigens
dient erkend, dat het door het Voorloopig Bewind gevestigd kiesstelsel door de leden van
de club van Brussel en door eenige dagbladen beknibbeld werd, omdat zij het te weinig
populair achtten. Zie Buffin: Documents, blz. 273. Ten gevolge van de klachten van een
groot aantal inwoners van het platteland werd, op 16 October, de cijns voor de landelijke
kiezers met de helft verminderd.
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behendig bekonkeld was om den wil der kiezers ten voordeele van het gezag te doen
uitvallen, maakte voor de rechtstreeksche verkiezing plaats. De geheime stemming,
die andere waarborg der democratie, werd opgelegd. De leden van het Voorloopig
Bewind twijfelden er geenszins aan, of zij hadden het kiezerskorps van het Congres
zóó samengesteld, dat het werkelijk de uiting van de natie was en dat het wel het
recht had, in den naam van het Belgisch volk te spreken. Vol eerbied voor zijn gezag,
wachtten zij zich wel, hetzelve een programma voor te schrijven. Het volk zelf hoefde
zijn taak vast te stellen en uit te voeren, in de volle onafhankelijkheid, die uit zijn
souvereiniteit voortvloeide.
Het Congres moest bestaan uit tweehonderd leden en evenveel plaatsvervangers.
De verkiezingen hadden plaats den 3n November. Om daaraan deel te nemen, moest
men ten minste vijf en twintig jaar oud zijn, een vrij beroep uitoefenen of een cijns
betalen, in evenredigheid met den vermoedelijken rijkdom der gemeenten, zooals
die cijns door de Hollandsche reglementen was vastgesteld. Op het platteland bedroeg
het minimum daarvan dertien gulden; in de groote steden het maximum honderd en
vijftig. Er waren in het geheel 46.099 kiezers ingeschreven, waarvan de twee derden,
of ongeveer 30.000 gebruik maakten van hun recht, een cijfer dat zeer hoog mag
genoemd worden, zoo men rekening houdt met de toenmalige politieke zeden en met
den verstoorden toestand van het land. Een groot aantal onthoudingen moet geweten
worden aan de Orangisten, die ofwel vreesden zich te compromitteer en door deel
te nemen aan de stemming, ofwel tegen dezelve wilden protesteeren door thuis te
blijven.
De kiesverrichtingen verliepen in de grootste kalmte. De partijen, getrouw aan het
grondbeginsel der eendracht, onthielden zich malkander te bestrijden en haar
candidaten stonden dikswijls naast elkander op dezelfde lijst. In veel gevallen zelfs,
konden de kiezers niet weten, tot welke gezindheid zij behoorden, daar allen zich op
hetzelfde programma van nationale vrijheid beriepen. Daar geenerlei voorwaarde
van verkiesbaarheid was gesteld, stond het een iegelijk vrij, een mandaat te vragen.
Feitelijk hadden de
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stemmers slechts te kiezen onder candidaten, die zich, door maatschapelijken stand,
door rang, door ervaring en plaatselijke bekendheid, hun voorkeur aanbevolen. Zooals
het Congres was samengesteld, komt het duidelijk voor als een vergadering van
grondeigenaars en beoefenaars vian vrije beroepen, kortom om de geijkte uitdrukking
te bezigen, als een burgervergadering. Daarin vinden wij 45 edelen, 34 leden van de
gewezen Staten-Generaal, 13 eigenaars, 38 advocaten, 13 priesters, 21 magistraten,
13 burgemeesters en schepenen, 3 hoogleeraars, 1 dagbladschrijver, 14 kooplieden.
De steden benoemden vooral leden van de balie en van de vrije beroepen. Het klein
aantal industrieelen is wellicht te verklaren door het feit, dat verscheidene hunner
Orangisten waren. Het platteland was schier uitsluitend vertegenwoordigd door
edelen en grondeigenaars.
In onderscheid met het Voorloopig Bewind, waar de liberalen de meerderheid
bezaten, waren de katholieken het talrijkst in den schoot van het Congres(1). Toch
dient opgemerkt, dat de vergadering de eendracht eerbiedigde en zich niet in partijen
verdeelde. Geenerlei verbintenis hechtte haar leden aan een bepaalde gezindheid,
geenerlei uitwendige tucht had vat op hen, en officieel kende zij rechter- noch
linkerzijde. Het spreekt niettemin van zelf, dat de beide politieke strekkingen der
natie in haar midden te vinden waren. De mannen die er de werkzaamste rol speelden,
waren ongeveer in gelijk getal ingedeeld in een katholieke groep en in een liberale
groep, elk van een zestigtal afgevaardigden. Doch de massa der unionisten stemde
meestal met de eersten en verzekerde hun dus het overwicht. Hierdoor kwam het
Congres nauwkeurig overeen met den toestand van het land.
De Vlaamsche provinciën, die meer katholiek en dichter bevolkt waren dan de
Waalsche provinciën, hadden natuurlijk een grooter getal afgevaardigden, doch dit
overwicht van het Vlaamsch en katholieke element, schaadde geenszins de goede
verstandhouding der afgevaardigden. Er was nog minder oppositie tusschen Walen
en Vlamingen dan tusschen

(1) L. de Lichtervelde: Le Congrès national de 1830, blz. 35 en volg. (Brussel, 1922).
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liberalen en katholieken. Daar de leden der vergadering tot hetzelfde maatschappelijk
midden behoorden, dezelfde taal, het Fransch, spraken, aan dezelfde zaak verknocht
waren en, om het gemeene vaderland te kunnen stichten, alles vermeden wat
aanleiding tot verdeeldheid kon geven, wilden allen niets anders zijn dan Belgen.
Beteekenisvol is, dat het Congres zeer veel jonge leden telde. Dit kan geen
verwondering baren, als men zich herinnert, dat de volgelingen van Lamennais en
van het parlementair liberalisme, die in 1828 het verbond stichtten dat tot de
omwenteling zou leiden, jonge lieden waren. Op de banken der vergadering worden
schier al de mannen teruggevonden, die vroeger de openbare meening wakker
schudden. Het kiezerskorps liet hun, als wetgevers, het werk volbrengen, dat zij als
propagandisten hadden begonnen. Dat vertrouwen is een beteekenisvol kenmerk van
den omvang der beweging, die zij op touw zetten.
Het Congres werd, met republikeinschen eenvoud, den 10n November plechtig
geopend in de zaal waar, vóór 1830, de Staten-Generaal vergaderden. Het Voorloopig
Bewind, in wiens naam de Potter het woord voerde, werd op geestdriftige
toejuichingen onthaald. Het oogenblik was gekomen dat het, daar zijn taak afgeloopen
was, volgens zijn belofte zou verdwijnen. De Potters verzet brak op de eensgezindheid
zijner collega's. Den 12n November gaf Rogier het Congres hun besluit te kennen
dat ‘zij aan dit wettig en regelmatig orgaan van het Belgisch volk de macht overgaven,
welke zij sedert den 24n September in het belang en met de instemming van het land
hadden uitgeoefend’. Het antwoord der vergadering was niet twijfelachtig. Zij betuigde
het Voorloopig Bewind de erkentelijkheid der natie en gaf het haar wensch en ‘zelfs
haar wil’, te kennen, dat het ‘de uitvoerende macht zou behouden tot dat het Congres
daarover anders zou beschikken’.
's Anderen daags zond de Potter zijn ontslag. Zoo hij gehoopt had, dat het volk de
aanvaarding ervan zou beletten, bedroog hij zich. Het verwekte niet meerder
ontroering dan de braef, welken hij tien dagen later tot ‘zijn medeburgers’ richtte
om zijn ontslag toe te lichten. Zijn popula-
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riteit, die te midden van de politieke gisting was ontstaan, was met dezelve verdwenen.
De vervolging had hem dezelve geschonken, de macht deed ze hem verliezen. Die
zelfzuchtige, eigenzinnige democraat was eigenlijk een kabinetsman, een huiszittend
agitator. Hij bezat niets van wat hoeft tot het verheffen van de massa's die hij slechts
met den geest beminde. Al te hoogmoedig om het Congres te dienen, dat hij had
willen beheerschen, verkoos hij eerder niets te wezen, dan zich met een ondergeschikte
rol te vergenoegen. 's Volks onverschilligheid voor zijn republikeinsch en
democratisch ideaal vervulde hem met bitterheid. In onmin geraakt met zijn vrienden,
vertoornd, ontgoocheld, overtuigd dat de revolutie verbroddeld was, trok hij zich
terug e Parijs in een afzondering, die hij vergeefs voor die van een teleurgestelden
philosoof wilde doen doorgaan.

III
De commissie, op 6 October door het Voorloopig Bewind belast met het opmaken
van een ontwerp van grondwet, bestond uit van Meenen, de Gerlache, Tielemans,
P. Devaux, Ch. de Brouckère, H. Fabry, Bailliu, Zoude, Thorn, wien weldra Lebean,
Nothomb, du Lus, Jullien en Blargnies wer den'toegevoegd. Die namen bevestigden,
dat de liberale denkwijze daarin sterker vertegenwoordigd was dan de katholieke.
Niemand sloeg daar acht op, vermits iedereen het eens was om het
verbondsprogramma te verwezenlijken, omtrent hetwelk de beide partijen akkoord
gingen. De werkzaamheden vorderden dan ook met een ongemeene snelheid. Den
25n October was het ontwerp klaar. Het werd het Congres bij dezes vergadering
voorgelegd.
Zooals de Belgische grondwet, op 7 Februari 1831, uit de beraadslagingen der
vergadering te voorschijn kwam, mag zij aanzien worden als het volmaakste en
zuiverste type van wat men zich als een parlementaire en vrijzinnige grondwet kan
voorstellen. Een halve eeuw lang, ging zij door als een meesterstuk van politieke
wijsheid. Zij oefende een rechtstreeksche en soms grondige actie uit op al de Staten
die, in den loop der XIXe eeuw, hun instellingen naar
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de grondbeginselen van het parlementarisme omwerkten of inrichtten. Toch heeft
geen enkel hunner de gevolgen van die grondbeginselen zoover gedreven, de vrijheid
in zulke ruime mate vergund, en zoo ganschelijk de regeering der natie aan de natie
zelf overgelaten.
Een even buitengewone als vluchtige samenloop van omstandigheden omringde
haar ontstaan. In der waarheid, was dit een geluk. Zonder de tijdelijke
overeenstemming van het vrijzinnig catholicisme en het politiek liberalisme, ware
zij onmogelijk geweest. Zij bevindt zich, als het ware, op het kruispunt van twee
gedachtenstroomingen, die in het verleden uiteenliepen gelijk zij ook later weder
zouden uiteenloopen, en haar tijdelijk samenvallen kwam haar te stade. Het in 1828
tusschen katholieken en liberalen gesloten verbond ware niet meer begrijpelijk
geweest na de afkondiging, in 1832, van de door Gregorius XVI tegen de moderne
vrijheden geslingerde encycliek, zoodat de Belgische grondwet juist op tijd en stond
werd opgesteld. Zij is de vrucht van het onverwacht verbond, dat geloovigen en
ongeloovigen in een zelfde geestdrift voor de vrijheid vereenigt. Lamennais was het
werktuig van de kortstondige verstandhouding van de Belgische katholieken met de
liberalen of liever, hij maakte er, voor een wijl, liberalen van. Het is onverschillig
of de eenen de vrijheid ten voordeele der godsdienstige maatschappij, de anderen
ten voordeele der burgerlijke maatschappij eischten. De hoofdzaak is, dat zij die
gemeenschappelijk eischten. Hun verre doeleinden verschilden, hun onmiddellijk
doel was hetzelfde, en die samenwerking, waarbij elke partij met een volkomen
goede trouw de wenschen der andere te gemoet kwam, schiep het gemeenschappelijk
werk, dat twee programma's tot één enkel had versmolten, aan een ieder gaf wat hij
vroeg, én de Kerk én de burgers met vrijheden had overladen, zonder geschacher,
afdinging of haarklooverij, en ten slotte zijn stevigheid vond in de genoegdoening,
welke zij een iegelijk schonk.
Het volstaat niet met te zeggen, dat de Belgische grondwet vrijzinnig is. Zij is ook
democratisch en schier republikeinsch. In de voorwaarden, waarin het Congres zich
bevond, drukte
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geenerlei traditie op hetzelve. Het hoefde rekening te houden met geenerlei verkreigen
recht, met geenerlei historische wettigheid. Meester over de lotsbestemming der
natie, zou het slechts voor haar alleen wetten maken. In België waren, als in Frankrijk,
geen legitimisten of zelfs geen Orleanisten. De kleine groep Orangisten die
allerminstens de dynastie had willen behouden, was ternauwernood in het Congres
vertegenwoordigd en speelde er geenerlei rol. De adel had zich nooit rondom den
troon geschaard en was dezen steeds vijandig gebleven. Het monarchaal gezag, dat
de omwenteling bevocht, werd algemeen gewantrouwd. Men wilde wel een koning,
doch men wilde dien kiezen in de volheid van de nationale souvereiniteit, die hij zou
moeten erkennen. De constituanten van 1830 hebben de handen vrij. Niets hindert
hen bij de toepassing hunner grondbeginselen en deze vloeien rechtstreeks uit de
rechten van den mensch. Uit ontzag voor de kroon, gewaagt het charter van
Lodewijk-Philips, in Frankrijk, niet van de republikeinsche bevestiging van de
souvereiniteit der natie. De Belgische grondwet, integendeel, ontleent die aan de
Fransche constitutie van 1789, en verscherpt die nog. In stede van te zeggen ‘alle
machten gaan hoofdzakelijk uit van de natie’, zegt zij: ‘alle machten komen van de
natie’, en de weglating van het bijwoord maakt de verklaring volstrekter, beslissender.
De republikeinsche geest gaat gepaard met den democratischen geest. Ongetwijfeld,
heeft het Congres het algemeen stemrecht noch het beroep tot het volk aangenomen.
Het zag daarin een gevaar voor de vrijheid, en de plebiscieten van het Keizerrijk
rechtvaardigden maar al te zeer zijn vrees. De onafhankelijkheid van den kiezer
scheen hetzelve de eerste voorwaarde voor een vrije regeering. Het waarborgt ze
tegen het gezag door middel van de rechtstreeksche verkiezing, en tegen de
verzoekingen der ellende door ze op welstand te laten berusten. Zienlijk begrijpt het
niet, dat de arme kan ontsnappen aan kuiperij en omkooping. Het gaat dien weg zelfs
zoover op, dat het niet meer acht, dat onderwijs voldoende is om het stemrecht te
rechtvaardigen. Het berooft daarvan de ‘bekwaamheidskiezers’, die het Voorloopig
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Bewind naar de verkiezing had geroepen en grondvest het kiesrecht uitsluitend op
den cijns. Toch is het voldoende zijn beraadslagingen te lezen, om overtuigd te wezen,
dat het het gezag niet enkel voor de bezittende klasse wilde wegmoffelen. Voor de
constituanten, was de burgerij de kruim van het volk, een groep die openstond voor
alle zuinige en verstandige werkers, gelijk die Derde Stand die, door de Revolutie
vrij gemaakt, het recht had de natie te vertegenwoordigen, vermits hij al de
levenskrachten in zijn schoot vereenigde en een iegelijk toegankelijk was. Het is
zeker niet uit behoudsgezind gevoelen, dat de jonge idealisten, welke de constitutie
op de vrijheid wilden grondvesten, het stemrecht beperkten: 't is uit staatsburgerlijk
gevoelen. Evenzeer als zij het ‘janhagel’ vreesden, evenzeer vertrouwden zij het
volk. Zij achtten zich des te meer gerechtigd zóó te handelen, daar het volk het
stemrecht niet vroeg. Zijn onverschilligheid bij de ontslagneming van de Potter had
dit kort te voren bewezen(1). De maatschappelijke quaestie werd nog niet geopperd
en de klassegeest bestond nog niet; de politieke quaestie was alles. Men was overtuigd,
dat het voldoende was het volk de vrijheid te geven om het vrij te maken.
Die vrijheid gaf men het met volle handen. Zoo al de machten uit de natie
voortvloeien, hoeft haar beoefening beperkt door de rechten van den burger. Het
vrijzinnig individualisme, dat de grondwet vervult, deinst voor geenerlei gevolg
terug. Zijn ideaal is regeeringsdwang en maatschappelijken dwang tot het minimum
herleiden. De gemeenschap is souverein, doch daar elk harer leden eveneens souverein
is in de eigen sfeer zijner belangen, moet zijn private souvereiniteit door de collectieve
souvereiniteit geëerbiedigd

(1) De Potter was overigens zelf voorstander van het beperkt stemrecht. Zie Souvenirs personnels,
deel I, blz. 154. Men bemerke ook dat Condorcet, wiens denkbeelden zooveel invloed hadden
op de democraten bij den aanvang der XIXe eeuw, eveneens het algemeen stemrecht
wantrouwde. Hij vleide zich de zwarigheden daarvan te vermijden, door de verkiezing met
twee trappen. Zie H. Sée: L'évolution de la pensée politique en France au, XVIIIe siècle, blz.
288 en volg. (Parijs, 1925). Daarentegen vreesden de constituanten van 1830 de officieele
drukking waartoe de verkiezing met twee trappen aanleiding geeft en oordeelen zij de
rechtstreeksche verkiezing onontbeerlijk voor de vestiging der vrijheid.
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worden. De persoonlijke vrijheid mag dus geen andere grenzen hebben dan eens
anders vrijheid. Zij mag niet beprkt, ja niet nagegaan worden. Alleen de rechtbanken
zijn bevoegd, de misbruiken derzelve te beteugelen. Al de beperkingen, waarmede
de regeeringen van alle tijden en alle stelsels dezelve omringden, worden dan ook
zoo volledig afgeschaft, dat de Belgische grondwet, in vergelijking met deze, welke
haar voorafgingen, door haar verregaand liberalisme naar anarchie schijnt te zullen
leiden. De macht van den Staat wordt daarin ten zeerste besnoeid. Zij wordt
ontzenuwd, uit vrees voor het despotisme; uit reactie tegen Willems verlicht
absolutisme en uit liberaal grondbeginsel, heeft men slechts vertrouwen in de vrijheid.
Hieromtrent zijn katholieken en niet-katholieken het eens. Hun vertrouwen in de
vrijheid is zoo stevig, als dat van Rousseau in de aangeboren goedheid van den
mensch. Den individu dwang opleggen, is hem verminderen, en tevens verlagen.
Vrijheid is even heilzaam op zedelijk gebied als vrijhandel op economisch gebied.
Aan zich zelf overgelaten, zal de individu van zelf vinden wat hem hoeft. De taak
van den Staat is niet, hem te leiden, doch voor hem plaats te maken; zijn rol is: niet
optreden. Hij mag zich het volk niet opdringen; zijn plicht is, het zich vrijelijk te
laten uiten.
Het Congres herziet dan ook al de reeds door het Voorloopig Bewind afgekondigde
vrijheden, om dezelve nader te bepalen en te waarborgen, en aanvaardt ze onder den
onbeperktsten vorm: vrijheid van drukpers, van meening, van taal, van eeredienst,
van onderwijs. Op elk harer, verliest de regeering alle contrôle. En het Congres geeft
het voorbeeld, en laat de Orangistische pers straffeloos tegen zijn werk uitvaren. Het
is hetzelve niet voldoende, de godsdienstvrijheid te verkondigen, het stelt bovendien
de beoefening van al de eenediensten vrij van toezicht door de politie. Niet alleen
mag elk hunner ongehinderd zijn plechtigheden binnen en buiten de kerken inrichten,
doch geenerlei toelating zal noodig zijnvoor kloosterorden, broederschappen of
gemeenschappen, hoe ook genaamd, welke zich voortaan in het land zullen vestigen,
op voorwaarde, dat zij dezes wetten eerbiedigen. Geen concordaat meer. Daar de
Kerk volkomen vrij is, hoeft de Staat met
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haar geen modus vivendi meer te sluiten en, ziet hij van allen invloed op de
bisschopsverkiezingen af. Daaren tegen, neemt hij de verplichting op zich de
bedienaars van alle eerediensten te bezoldigen, daar de Kerken, geen rechtspersonen
meer zijnde, het erfvermogen hebben verloren, dat vroeger in, haar behoeften voorzag.
Kortom, zijn afstand is zoo volkomen als mogelijk en de houding welke hij aanneemt
strookt alleszins met Nothombs formule: ‘er bestaan niet méér betrekkingen tusschen
den Staat en den Godsdienst, dan tusschen, den Godsdienst en de meetkunde’.
Die afstand is niet minder treffend in zake onderwijs. Hij verwekte hier dan ook
zekeren tegenstand. De scholen zonder het minste toezicht overlaten aan het initiatief
der particulieren en aan de keus der huisvaders, dat verschrikte veleliberalen die
minder logisch dan anti-clericaal waren. Zoo de vrijheid van onderwijs uit hun
grondbeginselen voortvloeide, konden zij zich niet ontveinzen, dat deze, feitelijk,
schier al de vrije scholen aan den invloed der geestelijkheid zou onderwerpen. Zij
konden er zich niet in getroosten, dat de Staat maar zou beschikken over een
onderwijs, dat tegen mededinging zou hebben te strijden. Het viel hun hard, al de
voortreffelijke hervormingen welke Willem in het openbaar onderwijs verwezenlijkt
had, te moeten prijsgeven. Doch de eendracht der partijen vergde zulks. Voor de
katholieken was de schoolvrijheid een der eerste doeleinden van de Omwenteling
geweest(1). Zij werd aangenomen zonder andere beperking dan het verhaal bij de
rechtbanken in geval van misbruik.
De openbaarheid bij alle publieke of rechterlijke vergaderingen, voor alle
begrootingen, voor alle bestuursrekeningen is, evenals de wederinstelling van de
jury, een gevolg van den vrijzinnigen geest der grondwet. En hetzelfde mag gezegd
van de instelling der burgerwacht, leger van burgers dat het Congres naast de
geregelde troepen in 't leven riep als een

(1) Zij werd aangenomen met 75 stemmen tegen 71. Felix van Mérode, die zich aan haar
verwerping verwachtte, riep uit: ‘Het was de moeite niet, een omwenteling te maken’. Zie
zijn Souvenirs deel II, blz. 244.
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onontbeerlijke waarborg voor de orde en tot het voorkomen van de mogelijkheid van
een militairen Staatsgreep.
Doch hoe moet die Staat ingericht worden, die zoo volledig onder den invloed der
burgers ligt en wiens gebied zoo eng beperkt is door de vrijheid zijner leden? In
theorie, waren de meeste constituanten republikeinen. Dat waren zij niet alleen uit
grondbeginsel, doch ook bij gemis aan monarchale traditie. De zeldzame legitimisten
die, in 1815, nog de rechten van het Habsburgsche huis op het land hadden verdedigd,
waren verdwenen. Het huis van Oranje was al te impopulair, dan dat zijn partijgangers
de stem te zijnen voordeele dorsten verheffen. De adel had zich nooit rondom hetzelve
geschaard, doch had het steeds openlijk vijandig bejegend. Kortom, bij gebrek aan
een dynastie die aanspraak kon maken op den troon, kon geen enkele partij de
souvereiniteit van een vorst tegenover de nationale souvereiniteit stellen. Overigens
had niemand schrik voor de Republiek. België had dezelve immers aangenomen na
den val van Josef II. Het monarchaal vooroordeel had geenerlei reden van bestaan
in een land dat, sedert het Bourgondisch tijdvak, slechts onder vreemde vorsten had
geleefd en dat pas den laatste derzelven had verjaagd. Van de Weyer en Rogier
verklaarden zich in grondbeginsel als republikeinen. Leclercq beschouwde de
Amerikaansche republiek als het te bereiken ideaal.
Nochtans werd, na lange besprekingjen, de grondwettelijke monarchie als vorm
van den Staat aangenomen met 174 stemmen tegen 13. Dezelve werd aangenomen,
omdat het voorbeeld van Engeland ze aan de beslissing der meerderheid aanbevool
als het toppunt der politieke wijsheid, omdat de troonsbestijging van Lodewijk-Philips
in Frankrijk die meening rechtvaardigde, ten slotte en vooral omdat Europa niet had
gedoogd, dat België, na de ergernis zijner onafhankelijkheid, de wereld nog het
ergerlijker schouwspel eener republikeinsche staatsregeling gaf.
Tusschen de monarchie, zooals deze door het Congres werd ingesteld, en de
republiek, was schier geen ander onderscheid dan de erfelijkheid van het Staatshoofd.
Het was, zooals Rodenbach zeer juist zegde, een ‘republikeinsche monar-
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chie’. Alle voorzorgen waren genomen, opdat de koning geen misbruik kon maken
van de macht die hem werd gelaten. Velen vleiden zich, dat zij de nationale traditie
hadden hersteld door een stelsel tusschen de monarchie en de republiek te vestigen,
gelijk onder het Bourgondisch huis of onder Maria-Theresia. De toekomstige koning
der Belgen zou de grondwet moeten bezweren en derhalve erkennen, dat zijn macht,
niet van hem zelf, doch van de natie uitgaat. Hij zou slechts in overeenstemming met
dezelve kunnen regeeren. Hij zou, op het vasteland, het volmaakt toonbeeld van een
parlementair koning wezen. Belast met de uitvoerende macht, kan hij geenerlei besluit
nemen, dat niet medeonderteekend is door een minister, en de ministers zijn vóór
het parlement verantwoordelijk.
Het parlement, orgaan van 's lands. wil, is aldus geroepen om de voornaamste rol
in de politieke staatsregeling te spelen. Verscheidene leden van het Congres hadden
daarvan één enkele vergadering willen maken. Zij lieten gelden, dat de oude
staatsregelingen van het land slechts een enkel vertegenwoordigend lichaam bezaten,
dat, onder het Hollandsch stelsel, de eerste Kamer der Staten-Generaal geenerlei
invloed had uitgeoefend, en dat, bovendien, een erfelijke Senaat zooals de Commissie
voor de grondwet had voorgesteld, onvereenigbaar was met de souvereiniteit des
volks.
Toch nam het Congres het, stelsel der twee kamers aan, dat aangeprezen werd
door al de politieke theoreticussen: Benjamin-Constant, Lanjuinais, Thiers, Adams,
enz. Het stelde een Senaat in naast de Kamer der volksvertegenwoordigers. Maar de
liberale en democratische beginselen gehoor gevend, ontnam het dien het karakter
dat, in Engeland, de Kamer der lords of, in Frankrijk, die per pairs bood. Het wilde,
dat hij aangewezen werd door hetzelfde kiezerskorps, dat de volksvertegenwoordigers
aanstelde. Zijn zending zou eenvoudig die wezen van een matigende en
behoudsgezinde vergadering, samengesteld uit eigenaars die een hoogen cijns
betaalden en in staat waren op te wegen tegen de populaire Kamer, voor welke
geenerlei voorwaarde van verkiesbaarheid was gesteld. Aldus zou het dogma der
nationale souvereiniteit
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gevrijwaard wezen. Geenerlei staatkundig privilege was den adel voorbehouden en
den koning was van te voren de macht ontnomen, invloed op het parlement uit te
oefenen, door er pairs ‘bij de vleet’ in te brengen. De beide Kamers kwamen gelijkelijk
uit het volk. Zij verschilden geenszins door haar aard, doch enkel door haar werking,
gelijk, in de grondwet van het jaar III, de Raad der Oudsten en de Raad der
Vijfhonderd met elkander verschilden. Beide bezaten overigens dezelfde macht. Al
de wetten werden haar voorgelegd en konden slechts door den koning worden
bekrachtigd, nadat zij door elk harer waren aangenomen. Kortom, de verhoudingen
tusschen Senaat en Kamer geleken tamelijk wel op die tusschen een hof van beroep
en een rechtbank van eersten aanleg, met dit verschil, dat de Senaat het recht niet
had de beslissingen der Kamer te verbreken. Elke door den Senaat gewijzigde wet
zou naar de Kamer terugkeeren om door dezelve opnieuw onderzocht te worden, en
zulks zoo dikwijls als noodig was om tot de instemming der beide Kamers te komen.
Het spreekt van zelf, dat de constitutie dat grondbeginsel der ministerieele
verantwoordelijkheid tegenover het parlement huldigt, dat de openbare meening,
gedurende de laatste jaren, Willem zoo halsstarrig had gevraagd. Daaruit volgt dat,
zoo de koning de ministers aanstelt en hen zelfs buiten de nationale
vertegenwoordiging mag kiezen, hij verplicht is dezelve te nemen in de denkwijze
welke de meerderheid in den schoot derzelve bezit. De agenten der uitvoerende macht
zijn dus tevens èn aan het toezicht èn aan den wil van het parlement onderworpen.
Tusschen hen en hetzelve, is geen oppositie denkbaar, omdat deze dadelijk de
beoefening der regeering onmogelijk zou maken, door de weigering der begrootingen.
En om hun ondergeschiktheid nog beter te verzekeren, wilde de grondwet geen Raad
van State inrichten. Zij wilde niet, dat de uitvoerende macht met de Kamers
medewerkte aan het maken der wetten.
Zij beperkt eveneens, in de mate van het mogelijke, haar deelneming aan het
bestuur des lands. Elke gemeente zal, in haar gemeenteraad, een soort van plaatselijk
klein parlement
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bezitten, waarbij de in zijn midden gekozen burgemeester en schepenen de uitvoerende
macht zullen uitoefenen. Hier uit zich die geest van gemeentelijke zelfstandigheid,
die de geschiedenis van België op zoo'n treffende wijs kenschetst. Daarenboven heeft
het Congres er zich voor gewacht, de oude provinciale zelfstandigheid te herstellen.
De onafhankelijkheid der gemeenten kon de eenheid van den Staat geenszins in
gevaar brengen: zij verminderde slechts het gezag der regeering. Moest, daarentegen,
elke provincie de bevoegdheid gelaten worden, zich zelf te besturen, dan kon er
gevaar voor bestaan, terug te keeren tot den Bondsstaat van het Oud Stelsel. Nationale
souvereiniteit en nationale eenheid moesten samengaan. Zorglijk werd vermeden,
het particularisme van het Oud Stelsel weder in het leven te roepen, uit vrees tevens
dezes misbruiken te zien verrijzen.
De Staat behield dus het eenheidskarakter, dat de Fransche inlijving hem had
gegeven en dat het koninkrijk der Nederlanden alleszins had geëerbiedigd. Niets
werd dan ook gewijzigd aan het algemeen bestuurswezen. Dit bleef, in zijn
hoofdtrekken, getrouw aan het Napoleontisch type, zooals koning Willem het had
omgewerkt, met zijn provincie-gouverneurs, zijn gerechtshoven, zijn ministerieele
bureelen, zijn rekenkamer, zijn korps van mijnen en van bruggen en wegen, enz.
Doch daar het hoofdbestuur kort gehouden werd door het parlement, bezaten zijn
agenten veel minder invloed en ontzag dan vroeger. Van 1830 af, werd het
bestuurswezen beschouwd als een ‘noodzakelijk kwaad’. Men was veel meer bezorgd,
dezes tusschenkomst en vooral dezes uitgaven te besnoeien, dan dezes goede werking
en degelijke aanwerving te verzekeren. Overeenkomstig den algemeenen geest der
instellingen, kwam slechts één gezag als natuurlijk voor, en wèl het door het volk
gekozen gezag.
De Belgische grondwet kon, met dat wantrouwen dat haar het gezag doet
ontzenuwen, slechts dienstig wezen voor een klein land. Daar het Congres geen
groote belangen buiten het land moest verdedigen, noch zijn gezag opdringen en
doen eerbiedigen, beperkte het zijn gezichtsveld tot dat volk zelf, waarvoor de
grondwet bestemd was. De macht van de hoofd-
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regeering die, voor een groeten Staat, de allereerste waarborg is voor het bestaan der
natie, verscheen hetzelve als een gevaar voor de vrijheid. Ware België een groote
natie geweest, dan had het de gevolgen van het staatkundig liberalisme, waaruit zijn
instellingen sproten, nooit zoover gedreven.
Doch, juist omdat het zich zoo logisch door die beginselen liet leiden, openbaarde
zijn grondwet zich aan alle volkeren als het charter bij uitnemendheid van de moderne
vrijheden. Zij kon allen dienstig wezen, omdat zij waarlijk het programma van de
grondwettelijke en parlementaire regeering was. Daar zij aan het innig bewustzijn
beantwoordde van een natie, die vanouds aan de politieke vrijheid gehecht was, kon
zij die vrijheid den vorm geven, welke haar in de XIXe eeuw paste. Haar streven om
het beste te kiezen uit de staatsregelingen en de staatkundige theorieën van Frankrijk,
Engeland en Amerika zou later door heel de wereld op prijs gesteld worden(1). Spanje,
Portugal, Italië, Rumenië, ja Holland zelf zouden daarin ruimschoots putten. En de
Belgen waren fier over het werk van het Congres. Zij beschouwden zich als het vrijste
volk van Europa, en die overtuiging droeg het hare bij om de stevigheid te verzekeren
van het stelsel, dat zij zich hadden gegeven. Nooit was de grondwet het voorwerp
der partijtwisten, welke de natie later zouden beroeren. Juist omdat zij het
gemeenschappelijk werk der partijen was, bleef zij boven en buiten haar gekijf. De
staatkundige invloed, welken zij de burgerij gaf en die op den duur meer en meer
uitsluitend zou worden, werd al te zeer vergoed door de rechten welke zij het volk
toekende, dan dat dit laatste er aan zou denken, tegen dezelve op te komen. Zooals
Jottrand reeds in 1838 zegde, gaf zij het de middelen om eens de macht deelachtig
te worden, dat zij uitsluitend de cijnsbetalers had vergund(2).

(1) Omtrent de bronnen van de grondwet, zie E. Descamps: La constitution belge comparée aux
sources modernes et aux anciennes constitutions nationales (Brussel, 1887), en La mosaïque
constitutionnelle. Essai sur les sources du texte de la constitution belge (Leuven, 1892).
(2) Zie zijn vlugschrift: L'association du peuple de la Grande-Bretagne et de l'Irlande (Brussel,
1838).
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IV
Op 10 November, den dag zelf dat het Congres geopend werd, was het Voorloopig
Bewind toegetreden tot de wapenschorsing, de Belgen en koning Willem opgelegd
door de Conferentie van Londen. De Mogendheden erkenden dus het opgestane volk
uitdrukkelijk als oorlogvoerende. Doch zij behielden zich het recht voor zijn
lotsbestemmingen te regelen en het viel niet te betwijfelen of hun beslissing zou
afhangen van het overeenbrengen van haar wederzijdsche hebzucht, ijverzucht en
belangen. Daar het Belgisch vraagstuk een Europeesch vraagstuk was, hoefden de
Belgen maar te wachten op de oplossing die het Europa zou believen haar te geven,
en alles scheen aan te duiden, dat die oplossing die niet was, waarvoor zij de wapens
hadden opgenomen en welke het Voorloopig Bewind reeds op 4 October had
verkondigd, wil zeggen Belgie's onafhankelijkheid. Om een algemeenen oorlog te
vermijden, zouden de Mogendheden wellicht overeenkomen omtrent een middelweg
die, zonder elk harer volledige genoegdoening te geven, toch voor alle aannemelijk
was. Wellicht zouden zij de dynastie wel behouden, doch de opgestane gewesten
een min of meer uitgebreide zelfstandigheid verleenen. Door de regeering van het
Koninkrijk in tweeën te deelen, met behoud van de souvereiniteit der kroon, zouden
de absolutistische monarchieën het recht op opstand niet hoeven te erkennen, zou
Engeland niet meer hoeven te vreezen dat Antwerpen in het bezit van Frankrijk viel,
en zou Frankrijk zelf, tevreden over de verzwakking van de in 1815 opgerichte
‘barrière’, met dit voordeel genoegen nemen. Wellicht ook, zou de prins van Oranje
België krijgen, als afgescheiden koninkrijk. Men wist, dat hij te Londen konkelde,
en zijn kans stond opperbest, want, daar hij eens over Holland zou regeeren, zou hij
vroeg of laat de beide deelen van de Nederlanden onder het gezag der dynastie
vereenigen. Hoe men de toekomst ook inzag, scheen het dat de Conferentie het
vraagstuk een der beide oplossingen zou geven, welke de Belgen hadden verworpen:
òf de bestuurlijke

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 6

467
scheiding, òf de voorloopige en schijnbare onafhankelijkheid onder den prins van
Oranje.
Beide miskenden gelijkelijk het bewustzijn des volks en het grondbeginsel der
nationale souvereiniteit. Zij waren het gevolg van diplomatische noodwendigheden
en van berekening van belangen; zij waren gegrondvest op macht en geenszins op
rechtvaardigheid; zij offerden België aan Europa's rust. Het Congres verhaastte zich,
de stem te laten hooren van dat België, waarover de Mogendheden wilden beschikken
zonder het te raadplegen.
Den 18n November, hernam het de verklaring van het Voorloopig Bewind en
bekrachtigde dezelve in naam van de natie, door met de eenparige stemmen van de
honderd acht en tachtig aanwezige leden en te midden van de toejuichingen der
tribunes, de onafhankelijkheid van het Belgisch volk uit te roepen. Uit ontzag voor
Europa en aangezien de omwenteling slechts tegen den koning van Holland was
geschied, maakte die verklaring voorbehoud omtrent ‘de betrekkingen van Luxemburg
met den Duitschen Bond’.
De stemming van het Congres bevestigde niet alleen het recht van zelfbeschikking
van het volk: zij herstelde de geschiedkundige traditie. Over de zes en dertig jaar
heen, dat de vereeniging met Holland en de inlijving bij Frankrijk samen hadden
geduurd, verbond het moderne België zich opnieuw met dat oude België, dat sedert
het Bourgondisch tijdvak zelfstandig was gebleven, zoowel onder de koningen van
Spanje als onder de Oostenrijksche vorsten. Tegenover de Conferentie grondde het
zijn recht op bestaan niet alleen op zijn huidigen wil, doch ook op zijn verleden. Het
was geen nieuwe natie die een plaats onder de zon vroeg, het was een zeer oude natie,
die, na allerlei stelsels beleefd te hebben die haar door verovering of diplomatie
weerden opgelegd, de onafhankelijkheid eischte, welke haar ontnomen was. Wat het
Congres wilde, dat wilden in 1789 de Generale Staten der Brabantsche Omwenteling,
in 1792 het Comiteit der vereenigde Belgen en Luikenaars, in 1814 de onderhandelaars
van Châtillon. Wat tot hiertoe door partijgetwist niet kon worden verwezenlijkt, werd
eindelijk verkregen dank zij de
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eendracht der partijen in het nationaal bewustzijn. Ongetwijfeld, zoo de stemming
van 18 November eenparig was, toch waren de strekkingen verschillend. Onder de
afgevaardigden zelf, hadden eenigen het behoud van het koninkrijk der Nederlanden
onder een nieuwen vorm of een terugkeer bij Frankrijk gewenscht. Een en andere
voorkeur verklaren zich lichtelijk. Sommigen twijfelen er aan, of België kon bestaan
zonder de markten welke zijn nijverheid in de Hollandsche koloniën vond. Anderen
herinnerden zich den voorspoed, welken de Fransche markt zijn fabrieken had
bezorgd. Nog anderen geloofden niet aan de mogelijkheid eener bepaalde scheiding
met Holland en verkozen, liever nog dan terug te keeren tot het koninkrijk der
Nederlanden en weer onder Willems regeering te vallen, zich over te geven aan de
vrijzinnige monarchie van Lodewijk-Philips. Het mag verwonderlijk heeten, dat die
verschillende zienswijzen niet menigvuldiger waren, en dat het bewustzijn der
onafhankelijkheid zich zoo geweldig uitte, na alles wat de Fransche Republiek, het
Keizerrijk en Willems regeering hadden beproefd om het te vernietigen.
Zoo het Congres, door België's onafhankelijkheid te verkondigen, de Conferentie
krenkte door haar beslissing vooruit te loopen en haar den wil des volks te beteekenen,
dan stelde het dezelve tevens gerust. Inderdaad, het verdreef de vrees der
Mogendheden en vooral van Engeland, dat het land zich aan Frankrijk zou geven;
ook liet het de mogelijkheid bestaan van een terugkeer onder de Hollandsche dynastie,
hetzij in den persoon van Willem, hetzij in dien van den prins van Oranje. De
Conferentie zou dus, de onafhankelijkheid van België erkennende, zich de keus van
zijn vorst voorbehouden, en die keus was niet twijfelachtig.
Ten einde dit gevaar te weren, hadden eenige leden, reeds bij de eerste zittingen
van het Congres, voorgesteld het huis van Oranje-Nassau uit te sluiten van het recht,
over het land te regeeren. Het voorstel was verworpen geworden en dadelijk hadden
de Orangisten weder moed gevat. Om een einde te stellen aan hun gekonkel en Europa
vóór het voldongen feit te stellen, hernam de populairste afgevaardigde der Vlaan-
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deren, Constantin Rodenbach, het voorstel op 23 November. Het verwekte een
hartstochtelijke bespreking. De tegenstrevers wezen op de gevaren, waaraan de
aanneming van het voorstel Antwerpen en Maastricht zou blootstellen, op de rampen
welke het op handel en nijverheid zou trekken, op het jammerlijk uitwerksel dat het
op Europa zou hebben. Doch het bewustzijn des volks drong zich al te geweldig op,
dan dat de afgevaardigden naar die opportunistische beschouwingen zouden luisteren.
Den 24n November verwijderde het Congres, met 161 stemmen tegen 28, de leden
van het huis van Oranje-Nassau, ‘ten eeuwigen dage van alle gezag in België’.
Het was de Conferentie uitdagen, aldus in te grijpen in de rechten welke zij zich
had aangematigd. De indruk te Londen was allerslechtst. De liberalen, daarentegen,
juichten die bevestiging van het revolutionnair recht luide toe. Lafayette wenschte
het Congres geluk, omdat het Europa ‘op zulke waardige wijs had geantwoord’(1).
Gelukkiglijk wendden de gebeurtenissen zich ten gunste der Belgische zaak. Den
19n November had de zegepraal der Whigs, in Engeland, het kabinet Wellington de
plaats doen ruimen voor het kabinet Grey en lord Palmerston de portefeuille van
buitenlandsche zaken gegeven. Eenige dagen later (29 November), belette het oproer
van Warschau den czaar zijn troepen ter hulp van Willem te zenden. Voortaan viel
het niet meer te betwijfelen, of de Conferentie zou de Belgen de onafhankelijkheid
laten, welke zij genomen hadden zonder ze te raadplegen. Zij erkende dezelve bij
haar protocol van 20 December. Daardoor erkende zij tevens het grondbeginsel der
nationale souvereiniteit, waarop die onafhankelijkheid zich beriep. Evenals de
oprichting van het koninkrijk der Nederlanden in 1815 de kenschetsendste uiting der
reactie tegen het recht der volkeren was geweest, evenzoo bevestigde dezes ontbinding
in 1830 den aftocht van de monarchale en legitimistische politiek van het Heilig
Verbond. Een nieuw tijdvak werd ingeleid door de Belgische omwenteling.

(1) Lafayette: Mémoires, correspondances et manuscrits, deel VI, blz. 474.
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Juist omdat het protocol van 20 December een hoogere beteekenis had, diende het
met meer waarborgen omringd, ten einde daarvan de duurzaamheid te verzekeren
en het met het Europeesch evenwicht in overeenstemming te brengen. Doch hoe
gedaan, om België, dat gevoelig punt der Westerwereld, de onafhankelijkheid te
laten behouden welke het veroverd had, maar dat het klaarblijkelijk onbekwaam zou
wezen om te verdedigen tegen de begeerlijkheid, de eerzucht of de aanvallen zijner
buren, wier slagveld het zoovele eeuwen lang was geweest? Het vraagstuk was des
te neteliger, daar elk der Mogendheden zich voorbehield naar haar eigen zienswijze
de verklaring uit te leggen, welke de omstandigheden haar hadden afgedwongen.
Veel zwarigheden bleven nog te overwinnen, veel kuiperijen te verijdelen, vóór dat
het werk voltooid was en dat België eindelijk het statuut ontving, dat zijn herstelde
nationaliteit onder Europa's hoede zou stellen.
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368, 376, 390, 409, 434.
BRUNE, Fransch generaal, 121.
BRUNSWIJK (de hertog van), Pruisisch generaal, 21.
BRUSSEL, 16-18, 21-25, 29-34, 37 n., 38, 40, 42, 44, 47, 49, 50, 52, 57, 62,
66-68, 70 n., 73, 80, 87-89, 95 n., 102, 112, 117, 121, 139, 144-146, 149, 157,
161, 168, 171, 191, 193, 194, 199, 208, 215, 218, 220, 221, 225, 226, 230, 232,
234, 237, 241, 243, 245, 255, 263, 266, 274, 277, 278, 287-290, 296, 302, 303,
305, 306, 309, 314, 315, 322, 331, 333, 339, 346, 355, 356, 363, 366-370, 378,
379, 382, 383, 387-393, 396-399, 401-411, 413, 415, 416, 418, 421-424, 426,
428 n., 430, 431, 438.
BULOW (F.-G. von), Pruisisch generaal, 220, 221, 225, 233.
BUS (Frans du), lid van het Congres, 255.
BYLANDT (van), Hollandsch ambtenaar, 151.
BYLANT (van), Hollandsch generaal, 388.

C
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CADOUDAL (George), 147.
CALLOIGNE (J.R. van), beeldhouwer, 200.
CAMBACÉRÈS (J.-J.-R.), 216, 288.
CAMBON (J.), conventionneel, 36 n., 288
CAMUS (A.-G.), conventionneel, 39, 199.
CAPACCINI, pauselijk internuntiuste Brussel, 333, 378.
CAPRARA, kardinaal 145.
CARNOT (Lazarus), 56, 57, 64, 220, 221.
CARTWRIGHT, Engelsch agent, 413 n., 428 n.
CASTLEREAGH (lord), 228, 234, 235, 236, 240, 241, 243, 256.
CAUCHY (F.-P.), aardkundige, 365.
CELLES (A.-P., graaf van), 146, 265, 322, 381.
CHABAN (de), prefect der Dijle, 150.
CHAMPAGNY (J.-B. de), hertog van Cadore, 142.
CHAMPIONNET, Fransch generaal, 57.
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CHAPUIS (Gregorius), 49.
CHARBONNIER, Fransch generaal, 57.
CHARLEMONT, 249.
CHARLEROI, 38, 57, 221, 250, 354, 357, 426.
CHARLES, van Bergen, 40.
CHARLOTTE, prinses van Engeland, 293 n.
CHASSÉ, Hollandsch generaal, 245, 436, 437
CHASTELER (de markies de), 118.
CHATAM (lord), 153.
CHAUMONT, arr. Haute-Marne, 242.
CHAUSSARD (Publicola), commissaris der Conventie, 40, 41, 42, 90.
CHAUVELIN, prefect der Leie, 150.
CHAZAL (Félix, baron), 394 n., 426, 446.
CHÊNEDOLLÉ (J.-L. Lioult de), schrijver, 330.
CHÉPY, commissaris der Conventie, 41.
CHRISTIAN (G.I.), wiskundige, 200
CLANCARTY (lord), 232, 256, 278, 439.
CLARENCE (de hertog van), 241.
CLERFAYT, Oostenrijksch generaal, 20, 21, 57.
COBENZL (C.-P. graaf von), 157, 189, 295.
COBURG (de prins van Coburg), 46, 48, 55, 56, 57.
COCHON, prefect der Beide-Nethen, 150, 161 n.
COCKERILL (John), industrieel, 178, 181, 183, 351, 354, 357.
COLLAUD, Fransch generaal, 117.
CONDÉ, 56, 173, 249.
CONDORCET (M.-J.-C. markies de), 458 n.
CONINCK-OUTERIVE (de), prefect van Jemappes, 146, 150, 260, 285.
CONSTANT-REBECQUE (J.-V. de), Hollandsch generaal, 245, 413, 417, 418,
421.
CORNELISSEN (Norbert), 88, 192.
CORT-HEILIGERS, Hollandsch generaal, 421.
COSTE (de la), Hollandsch minister, 308 n.
COURTOIS (Alexander), commissaris der Conventie, 40, 44.
CRUMPIPEN (Juffrouw von), 25.
CRUYKENBURG (de graaf van), Hollandsch generaal, 245.
CZERNICHEFF, adjudant van den tzaar, 279 n.

D
DADIZELE (arr. Roeselare), 17.
DAELE (E.D. van), 198 n.
DANDELIN (G.-P.), wiskundige, 365.
DANTON, 25, 39.
DAUSSOIGNE-MÉHUL, toonkundige, 370.
DAVID (J.-L.), schilder, 200, 370.
DE BAST (M.-J.), geleerde, 199. 364.
DEFRANCE, Luiksch democraat, 29.
DEINZE, 57, 399.
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DELACROIX, conventionneel, 39.
DELILLE (J.), dichter, 200, 364.
DÉLIUS, civielcommissaris in België, 229, 232.
DELLOYE, dagbladschrijver, 88.
DELNEUFCOURT, beheerder te Bergen, 68.
DEMERARY, 243.
DENDERMONDE, 37 n., 116, 250, 349 n., 368.
DESMOULINS (Camille), 7.
DESMOUSSEAUX, prefect der Ourthe 150, 220.
DESTELBERGEN (arr. Gent), 293.
DEURWAERDERE (De), beheerder te Brugge, 68.
DEVAUS (Paul), 331, 455.
DEVAUX (Philippe), Luiksch krijgsman, 22.
DIEGEM (arr. Brussel), 411.
DIEKIRCH, 267.
DIERICX (C.-L.), geleerde, 199.
DIEST, 117, 431.
DIGNEFFE, afgevaardigde bij de Vijf-Honderd, 120.
DIKSMUIDE, 368.
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DILLON (de graaf de), Fransch generaal, 21.
DINANT, 57, 250.
DISON, bij Verviers, 177.
DONY (J.-J.), uitvinder, 181.
DOORNIJK, 21, 34, 42, 57, 141, 205, 208, 209, 210, 250, 321, 323, 342, 363,
415, 426.
DOTRENGE (Th.), 260, 268 n., 287, 327, 432.
DOULCET DE PONTÉCOULANT, prefect, 150, 220.
DOULCET DE PONTÉCOULANT (L.-A.-burggraaf), 427.
DOWAAI, 15, 17, 18, 216.
DUBOIS (F.), 260.
DU BOSCH, Gentsch democraat, 144.
DUCPÉTIAUX (Eduard), 331, 405, 408, 413, 434.
DUINKERKEN, 55, 56.
DUMOURIEZ, 10, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 46, 47, 48, 50,
55, 57, 60, 61, 65, 70, 73, 79, 101, 112, 129, 269.
DUSSELDORF, 241.
DUVAL DE BEAULIEU (de graaf), 149.
DUVIVIER (J.-H.), kanunnik, 113, 141, 205, 208, 293.
DUYN (graaf van der), Hollandsch landvoogd, 264, 284.

E
EDINGEN, 44.
EMMERICH, 112, 113, 140.
ENGHIEN (de hertog van), 147.
ENSIVAL, bij Verviers, 178.
ERNST (S.-P.), geleerde, 109, 199.
ESNEUX (arr. Luik), 58.
ESPAGNAC (d'), Fransch Jacobijn, 32.
ESSEQUIBO, 243.
ESTIENNE, Brusselsch demagoog, 47.
EUPEN, 178, 185, 246.
EUPEN (P. van), boetpriester van Antwerpen, 40, 105, 113, 141.
EVERAERT (of EVRARD), Belgisch parlementair bij den prins van Oranje
gezonden, 434.
EXELMANS (R.-J.-I.), Fransch generaal, 409.

F
FABRY, Luiksch democraat, 29.
FABRY (H.), lid van het Congres, 455.
FAIPOULT, prefect der Schelde, 137, 150, 169 n., 177, 179, 187, 195, 198,
302.
FALCK (A.-R.), 248, 287 n., 330.
FALLOT DE BEAUMONT (E.-A.), bisschop van Gent, 205.
FELNER (baron de), 419.
FELZ, Oostenrijksch diplomaat, 170 n.
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FERRAND, Fransch generaal, 44, 149.
FION (J.-J.), generaal, 111.
FLEURUS (arr. Charleroi), 57.
FOERE (de abt de), 297.
FOUCHÉ (Josef), hertog van Otrante, 141, 201.
FOY (M.-S., graaf), Fransch politicus, 381.
FRANCHIMONT (het land van), 45, 65, 178, 389.
FRANCKENBERG (de kardinaal de), aartsbisschop van Mechelen, 105, 107,
113, 140, 320.
FRANS I, zie FRANS II.
FRANS II, keizer (Frans I, keizer van Oostenrijk), 20, 49, 52, 78, 85, 104, 146,
215, 218, 234, 236, 277, 296.
FREDERIK II, koning van Pruisen, 4, 5.
FREDERIK, prins der Nederlanden, 242, 273, 290, 379, 392, 393, 402, 407,
410, 413, 414, 415, 416, 418, 421, 429.
FREDERIK-WILLEM II, koning van Pruisen, 269, 377, 399, 400.
FREDERIK-HENDRIK, prins van Oranje, 58.
FREDERIKA VAN PRUISEN, moeder van koning Willem I, 269.
FREDERIKA VAN PRUISEN, vrouw van koning Willem I, 269, 278, 309.
FRISON, vertegenwoordiger der Beide-Nethen, 120.
FULDA, 270.
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G
GALEN (von), Pruisisch diplomaat, 263 n., 275 n., 298 n., 312.
GARNIER, prefect van Jemappes, 150.
GAVER (de prins van), 146.
GEERAARDSBERGEN, 42, 44, 399.
GEERTRUIDENBERG, 46.
GELDENAKEN, 218.
GENAPPE (arr. Nijvel), 86.
GENDEBIEN (Alexander), 381, 382, 405, 409, 414, 420, 423, 424, 429, 441.
GENDEBIEN (J.-F.), 260.
GENÈVE, 166, 320.
GENT, 29, 30, 37 n., 39, 42, 44, 56, 57, 62, 65, 80, 105, 139, 141, 144, 145, 166,
171, 177, 178, 179, 185, 186, 193, 194, 198 n., 199, 200 n., 205, 208, 209, 210,
211, 219, 220, 221, 235, 241, 245, 248, 250, 280, 282 n., 293, 296, 304, 307,
310, 315, 321, 323, 342, 349, 354, 356, 357, 361, 363, 365, 367, 368, 369, 385,
390, 410, 416, 426, 447, 448.
GERLACHE (de), 199, 324, 344 n,. 455.
GILLET, vertegenwoordiger in zending, 61.
GIVET, 19, 249.
GOBBELSCHROY (P.-J.-S. van), minister, 285, 317, 318 n., 319.
GOETHALS (C.-A.-E. baron), generaal, 446.
GOFFIN (Hubert), mijnwerker, 180.
GOSSEC (F.-J.), 200.
GOSSELIES, 416.
GOSSUIN, conventionneel, 39.
GOUBAU D'HOVORST, algemeen bestuurder, 295.
GOURIEFF, Russisch diplomaat, 428 n.
GRANVELLE (de kardinaal), 335.
GRANVILLE (lord), 239.
'S-GRAVENHAGE, 242, 260, 263, 274, 356, 378, 392, 394, 400, 405, 407, 410.
GREGORIUS XVI, paus, 456.
GRÉGOIRE (Ernest), 427.
GRÉTRY, 200.
GREY (lord), 469.
GRIMBERGEN (arr. Brussel), 33.
GROOVESTINS, 330, 394 n.
GRONINGEN, 304.
GULIK, 241.

H
HAARLEM, 365.
HALEN (don Juan van), 420, 430, 434.
HALLE, 44, 142.
HAM (het fort van), 144.
HAMELIN (Mevr.), 288.
HARDENBERG, Pruisisch minister, 244.
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HARTEMBERG (de baron van), 113.
HATZFELD (de prins von), Pruisisch gezant, 275, 399.
HAUZEUR-SIMONON, commissaris van het Directoire, 120.
HASSELT, 117.
HAVELANGE (J.-J.), rector der Universiteit te Leuven, 109.
HEINE (Heinrich), Duitsch dichter, 381.
HELDER, 121, 239, 270.
HENDRIK IV, koning van Frankrijk, 7.
HERBOUVILLE (d'), prefect der Beide-Nethen, 150, 199.
'S-HERTOGENBOSCH, 323, 354.
HERVE (het land van), 178.
HIRN (F.-J.), bisschop van Doornijk, 205, 208, 209.
HOBOKEN (van), 272 n.
HODIMONT, bij Verviers, 178.
HOEI, 250, 388, 405.
HOENSBROECK (C. van), bisschop van Luik, 49.
HOFER (Andreas), 118.
HOGENDORP (G.-K. van), 227.
HOLVOET (B.-J.), 260, 285.
HONDSCHOOTE (Noorderdepartement), 56.
HOOGVORST (Emanuel van der Linden, baron d'), 386, 393, 395, 402, 405,
409, 411, 418, 419, 423, 424.
HORST (de baron de), 232, 236.
HOUCHARD, Fransch generaal, 56, 270.
HOUDETOT (d)', prefect der Dyle, 150, 198, 218,
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HOUDETOT (Mevr. d'), 208.
HOWEN, Hollandsch generaal, 426.
HULEU (J.-F.), vicaris-generaal van Mechelen, 107.
HULTHEM (C.-J. van), 192, 199, 365.
HUYTTENS, Gentsch industrieel, 241.

I
IEPEREN, 57, 141, 250, 251, 267, 368.

J
JACQUEMIN, zie Loupoigne.
JAN, aartshertog van Oostenrijk, 118.
JARDON (H.-A ), generaal, 117.
JEMAPPES (arr. Bergen), 15, 22, 23, 31, 141.
JENA, 270.
JENNEVAL (L.-A. Dechez, gezegd), 406, 427.
JOLLY (A.-E. baron), lid van het voorloopig Bewind, 419, 423.
JOSÉPHINE, keizerin, 144.
JOTTRAND (L.), 331, 336 n., 465.
JOSEF II, keizer, 4, 5, 6, 9, 17, 23, 24, 36, 38, 50, 53, 76, 94, 96, 101, 107,
141, 143, 146, 147, 151, 153, 155, 156, 157, 163, 173, 174, 205, 206, 210, 238,
261, 272, 275, 280, 292, 299, 302, 319, 320, 330, 449, 461.
JOURDAN, Fransch generaal, 56, 57, 60.
JULLIEN (Isidoor), lid van het Congres, 455.

K
KAAPSTAD, 239.
KAISERFELD, 273 n.
KAREL X, koning van Frankrijk, 313, 314, 340, 379, 382, 394, 438.
KAREL, aartshertog van Oostenrijk, 49, 50, 51, 86, 104.
KAREL VAN LOTHARINGEN, 40, 49, 50, 51, 147, 274.
KAREL V, keizer, 76, 79, 344, 358.
KELLER, bevelhebber van Brugge, 121.
KEULEN, 241, 389
KEVERBERG (Ch.-L.-J. de Kessel, baron de), 285, 363.
KINKER (Jan), 365, 368.
KLÉBER, Fransch generaal, 57.
KNIJFF (de), 383 n.
KORTRIJK, 21, 117, 210, 221, 267, 356, 390.
KORVIJ, 270.

L
LACOSTE, prefect der Bosschen, 148.
LA FAYETTE, 10, 21, 28, 381, 403, 469.
LA FEUILLADE, tenor, 384, 406 n.
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LAMBRECHTS, beheerder te Brussel, minister van het Directoire, 68, 88, 105,
123.
LAMENNAIS (H.-F.-R. de), 316, 332, 366, 375, 454, 456.
LA MOUSSAYE, Fransch diplomaat, 378.
LANDRECIES, 270.
LANJUINAIS (J.-D. graaf), Fransch politicus, 462.
LANTSHEERE (priester de), 204.
LA TOUR D'AUVERGNE (het huis), 81, 250.
LA TOUR-DUPIN, prefect der Dijle, 150, 216.
LAURENT, vertegenwoordiger in zending, 61.
LAUSANNE, 166.
LEBEAU (Josef), 331, 455.
LEBROCQUY (Pieter), dagbladschrijver, 368.
LECLERCQ (M.-N-J.), lid van het Congres, 441.
LECLERCQ (Ol.), 260.
LEIDEN, 304, 361.
LEJEAS (F.-A.), bisschop van Luik, 208.
LENS (A.C.), schilder, 200.
LEO XII, paus, 323.
LEOPOLD II, keizer, 49.
LE QUESNOY, 56, 249.
LESBROUSSART (Ph.), schrijver, 192, 364, 405.
LESURRE, grootvicaris van Gent, 293, 296.
LEUVEN, 18, 24, 30, 32, 38, 48, 102, 108, 112, 220, 303, 304, 320, 368, 388,
401, 405, 410, 411, 415, 421.
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LEVAC (Adolf), 331.
LIBRY-BAGNANO, 343, 384.
LIER, 116, 220, 321, 427, 431.
LIMMINGHE (de graaf van), 51.
LIVERPOOL (lord), 255.
LODEWIJK XIV, koning van Frankrijk, 5, 15, 45, 77, 78, 81, 114.
LODEWIJK XVI, koning van Frankrijk, 4, 5, 6, 7, 15, 67, 83, 104, 147, 205.
LODEWIJK XVIII, koning van Frankrijk, 235, 248, 258, 272, 276, 288, 289,
293, 296.
LODEWIJK-NAPOLEON, koning van Holland, 258, 303, 306.
LODEWIJK-PHILIPS I, koning der Franschen, 380, 382, 400, 403, 404, 413,
427, 429, 433, 438, 441, 457, 461, 468.
LOGNE, 84.
LOKEREN, 179, 356.
LONDEN, 440.
LOTTUM (de graaf von), 229, 232, 233.
LOUPOIGNE (Charles de), gezegd Jacquemin, 86, 121.
LOUSBERG, industrieel, 166, 187.
LOYSEL, prefect der Beneden-Maas, 150.
LUCKNER, Fransch generaal, 21.
LUIK, 18, 24, 29, 38, 47, 49, 58, 65, 67 n., 80, 88, 89, 110, 120, 139, 142,
161, 171, 181, 184, 189, 139, 141, 144, 161, 171, 181, 184, 189, 190, 191, 193,
194, 199, 205, 208, 220, 221, 304, 305, 306, 321, 323, 331, 342, 343, 363, 365,
368, 370, 388, 389, 390, 391, 392, 398, 399, 405, 408, 409, 410, 415, 424, 426.
LUXEMBURG, 23, 24, 56, 59, 73, 77, 80, 141, 228, 245, 250, 267, 406, 437,
442.
LYON, 179, 205.

M
MAANEN (C.-F. van), Hollandsch minister, 258, 273, 285, 296, 335, 339,
340, 344 n., 345, 375, 377, 379, 383 n., 384 n., 391 n., 401.
MAASTRICHT, 46, 47, 58, 68 n., 77, 80, 220, 241, 354, 421, 426, 437, 442,
469.
MACDONALD (E.-J.), Fransch generaal, 220, 221.
MACK, Oostenrijksch generaal, 54.
MAINZ, 141.
MAISON (N.-J.), Fransch gene- 220, 221.
MALLARMÉ, commissaris van het Directoire, 113, 120.
MALMÉDY, 80, 246.
MANCHESTER, 179, 351.
MARCEAU, Fransch generaal, 57.
MARIA-CHRISTINA, landvoogdes der Nederlanden, 16, 17, 23, 49, 50.
MARIA-LOUISA, keizerin, 154, 219.
MARIA-THERESIA, keizerin, 51, 98, 147, 156, 160, 173, 199, 302, 462.
MARIEMBOURG, 250, 426.
MARIHAYE, kolenmijn, 180.
MARMONT (A.-F.-L., hertog van Ragusa), maarschalk van Frankrijk, 413.
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MARTIGNAC (J.-B. de), Fransch minister, 328.
MASSILLON, kolenmijn, 180.
MAUBEUGE, 56, 61, 249.
MAUGUIN (Frans), Frausch politicus, 381.
MAURITS VAN NASSAU, prins van Oranje, 58.
MÉAN (F. van), prins-bisschop van Luik, aartsbisschop van Mechelen, 49,
260, 295, 296, 297, 318, 319, 321.
MECHELEN 30, 39, 141, 204, 206, 207, 241 294, 431.
MEENEN, 21, 56, 250, 270.
MEENEN (P -F. van), 334, 409, 455.
MEER (de baron de), 113.
MEERHOUT (arr. Turnhout), 42.
MELDERT (arr. Leuven), 208.
MELLINET (A.-F.), 427, 431, 435.
MERCY-ARGENTEAU (de graaf van), landvoogd van Brabant, 403.
MÉRICOURT (Théroigne de), 17.
MERLIN DE DOUAI, conventionneel, 39, 74, 120, 288.
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MÉRODE (Karel, graaf van), 51, 149, 260.
MÉRODE (Felix, graaf van), 316, 409, 420, 423, 424, 428, 433, 444, 460.
MÉRODE (Frederik, graaf van), 427, 431.
MÉRODE (Hendrik, graaf van), 217.
MERSCH (Jan Andries van der), 17, 40.
MERXEM (arr. Antwerpen), 220.
METDEPENNINGEN, beheerder te Antwerpen, 68.
METTERNICH (de prins von), 170 n., 236, 281, 295, 341 n., 440.
METTERNICH-Winneburg (de graaf von), 49, 50.
METZ, 139, 141.
MEY VAN STREEFKERK (de), 273.
MEYENDORF (de baron von), Russisch diplomaat, 282 n.
MEYER, beheerder te Gent, 68.
MICOUD D'UMONS, prefect der Ourthe, 195, 218.
MIER, Oostenrijksch diplomaat, 300 n., 312, 341 n., 377, 383 n., 384 n., 385,
294, 399 n., 403.
MINKELERS (J.-P.), natuurkundige, 180.
MIRABEAU, 28.
MIRANDA, Fransch generaal, 24, 47.
MOLÉ (de graaf), 439, 440.
MONCEAU (du), 394 n.
MONGE (Gaspard), 142, 220.
MONS (J.-B. van), 200.
MONTANSIER, Fransche tooneelspeelster, 33.
MOREAU (J.-V.), Fransch generaal, 57, 128, 219.
MORESNET, 245, 250.

N
NAGELL (van), 246 n.
NAMEN, 24, 30, 33, 38, 39, 44, 65, 80, 220, 250, 321, 323, 342, 363, 368,
389, 404, 405, 409, 415, 426.
NAPOLEON I, 13, 126, 128, 129, 133, 136, 137, 140, 141, 145, 147, 150, 151,
153, 155, 170, 173, 184, 186, 202, 203, 204, 206, 207, 209, 211, 215, 219, 221,
228, 230, 233, 235, 237, 245, 247, 248, 256, 257, 258, 259, 266, 270, 276, 280,
285, 286, 292, 293, 299, 319, 327, 348, 349, 353, 354, 380, 438.
NAVEZ (F.-J.), schilder, 370.
NEERWINDEN (arr. Borgworm), 47.
NEERIJSCHE (arr. Leuven), 121.
NELIS, bisschop van Antwerpen, 51.
NEMOURS (de hertog van), 441.
NÉNY (P., graaf van), 157.
NESSELRODE (de graaf von), Russisch minister, 251.
NEUFCHATEAU, 57, 267.
NÈVE (J.-B. de), 346.
NEY (M.), maarschalk van Frankrijk, 413.
NIELLON (Charles), 427, 431, 435.
NIEUPORT (de commandeur de), 200.
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NIEUWPOORT, 160, 250, 251, 368.
NINOVE, 399.
NOAILLES (de burggraaf de), 167.
NOOT (Hendrik van der), 40, 113, 148, 239.
NOTHOMB (J.-B.), 331, 455, 460 n.
NYPELS (L.-P.), generaal, 446.
NYSTEN (P.-H.), geneesheer, 200.
NIJVEL, 42, 102, 418.,

O
O' CONNELL, 338.
ODEVAERE (J.-D.), schilder, 200.
OLÉRON (het eiland), 119, 143.
OMALIUS D'ALLOY (J.-B. d'), 354.
OOSTENDE, 43, 57, 121, 160, 211, 221, 248, 250, 251, 368.
ORANJE, zie ANNA-PAULOWNA, FREDERIK, FREDERIK-HENDRIK, MAURITS
VAN NASSAU, WILLEM I, WILLEM V, WILLEM, prins van Oranje,
WILLEM-FREDERIK, WILLEM DE ZWIJGER.
ORVAL (de abdij van), 56.
OUDENAARDE, 57, 250.
OULTREMONT (Emiel, graaf d'), 409.
OVERMEIRE (arr. Dendermonde), 118.
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P
PACHE, minister van oorlog in Frankrijk, 34.
PALMERSTON (lord), 469.
PARMA (Margareta van), 343.
PARIJS, 9, 10, 17, 18, 19 n., 21, 29, 40, 48, 55, 61, 89, 177, 194, 198, 199, 205,
213, 214, 289, 290, 306, 314, 363, 366, 370, 375, 378, 379, 381, 385, 394, 401,
402, 403, 409, 413, 415, 427, 429, 455.
PASSY, bij Parijs, 179.
PAULÉE (de vennootschap), 165.
PÉRÈS DE LA HAUTE-GARONNE, conventionneel, 89, 99, 150.
PHILIPS-AUGUST, koning van Frankrijk, 15.
PHILIPS II, koning van Spanje, 52, 141, 204, 320, 335, 338, 343, 406, 414.
PHILIPPEVILLE, 250, 426.
PHULL (von), Russisch diplomaat, 279 n.
PIATOLI (de abt), 240.
PICHEGRU, Fransch generaal, 57, 58, 60, 86, 147, 270.
PISANI DE LA GAUDE, bisschop van Namen, 321.
PITT (William), 54, 240.
PIUS VII, paus. 140, 142, 207, 209.
PLETINCKX (Ch.J.P.), 419, 434.
POITERS (Pater), 198.
POLIGNAC (J.-A., prins de), Fransch minister, 376.
PONTÉCOULANT, zie Doulcet.
PORTALIS, Fransch minister, 204, 205.
PORTIEZ DE L'OISE, conventionneel, 74, 89, 99.
POTTER (Louis de), 294, 330, 339, 340, 343, 345, 346, 379, 381, 382 n., 397,
401, 405, 409, 423 n., 424, 425, 438, 443, 449, 450, 454, 455, 458.
PRADT (D. de), aartsbisschop van Mechelen, 205 n., 207.
PRAET (J.-B. van), geleerde, 200.
PRIEUR DE LA MARNE, 288, 290.
PROLI, Antwerpsch kapitalist, 157.

Q
QUETELET (L.-A.), 365.
QUIÉVRAIN (arr. Bergen), 21.

R
RAEPSAET (J.-J.), 199, 233, 260, 364.
RAIKEM (J.-J.), lid van het Congres, 409.
RAMEL, volksvertegenwoordiger, 161 n.
RAOUL (Louis V), 364.
RAOUX (A.-P.), 73.
RÉ (het eiland), 119, 143.
REIFFENBERG (F.-A., baron de), 364.
REINHOLD (J.-G. van), minister der Nederlanden te Rome, 294, 330.
REYPHINS (L.-A.), 387, 307 n., 327, 367, 432.
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RICHEMONT (generaal de), 375.
ROBERTSON (E.-G.), natuurkundige, 200.
ROBESPIERRE, 11, 59, 83.
ROBIANO (graaf van), 266.
ROCHAMBEAU (graaf de), Fransch generaal, 21.
ROCHÉ, Fransch agent, 108.
ROCHEFORT, 57.
ROCOURT (arr. Luik), 426.
RODENBACH (Constantijn), lid van het Congres, 461, 469.
ROELANDT (L.-J.), bouwmeester, 370.
ROËLL (W.-F.), Hollandsch minister, 255 n.
ROENTGEN (G.-M.), Hollaudsch zakenman, 349 n., 354.
ROESELARE, 118.
ROGGIERI, prefect, 220.
ROGIER (Charles), 331, 379, 399, 401, 406 n., 415, 419, 420, 423, 424, 428,
431, 437, 454, 461.
ROGIER (Firmin), 331.
ROLDUC, 246.
ROLLIER (Em.-Benedictus), 117, 118.
ROME, 330.
ROQUELAURE (J.-A. de), aartsbisschop van Mechelen, 205, 207.
ROTTERDAM, 280, 357.
ROWAAN, 179.
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ROUPPE (N.-J.), maire van Brussel, 88, 120, 123, 144, 396.
ROUSSEL (Adolf), 411.
ROUYER DE L'HÉRAULT, 288.
ROYER-COLLARD (P.-P.), Fransch politicus, 328.
RUXTHIEL (H.-J.), beeldhouwer, 200.
RIJSEL, 15, 17, 19, 21, 63, 159, 221.

S
SAINT-ACHEUL, bij Amiens, 314, 363.
SAINT-HUBERT, 57, 117.
SAINT-VITH, 246.
SAKSEN-TESCHEN (Albrecht, hertog van), landvoogd der Nederlanden, 16,
21.
SAKSEN-WEIMAR (Bernard, hertog van), Hollandsch generaal, 245, 429, 430,
431, 436.
SAKSEN-WEIMAR (Karel-August, hertog van), 223, 229, 231.
SARAGOSSA, 422.
SART-LEZ-SPA, 180.
SAVARY (A.-J., hertog van Rovigo), minister der politie, 214.
SAVOYE-ROLIN, prefect, 220.
SCHEVENINGEN, bij 's-Gravenhage, 219, 271, 284.
SCHRANT (J.-M.), 314, 319, 322, 329, 361, 365, 368.
SCHUERMANS, procureur des Konings te Brussel, 368, 384, 385, 399 n.
SERAING, 354, 357.
SHAW, schrijver, 196.
SIEGENBEEK, schrijver, 368.
SIÉYÈS, 128, 288.
SELYS-LONGCHAMPS (baron de), 149.
SINT-LIEVENS-HAUTEM (arr. Aalst), 321.
SINT-NICOLAAS, 179, 221, 349 n., 356, 416.
SINT-TRUIDEN, 117.
SOUHAM, Fransch generaal, 57.
SPA, 161 n.
SPAEN (van), 246 n.
SPRIMONT (arr. Luik), 58.
STARHAY, Oostenrijksch generaal, 121.
STASSART (G.-I. de), 146, 199, 364, 409.
STAVELOT, 80, 82, 117, 161 n.
STEVENS (Cornelis), grootvicaris van Namen, 141, 142 n., 203, 208.
STICHELBAUT, schrijver, 198.
STRAETEN (F. van der), 298.
SUVÉE (J.-B.), 200.
SUYS (T.-F.), bouwmeester, 200.

T
TALLEYRAND (C.-M., prins de), 440.
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TERVUREN, 409.
THIELT, 368.
THIENEN, 24, 47, 117, 421.
THIENNES (de graaf van), 260, 265, 267.
THIERS (Ad.), Fransch politicus, 462.
THOMASSIN (L.F.), ambtenaar, 195, 218.
THORBECKE (Joan-Rudolf), Hollandsch politicus, 365, 441.
THORN (J.-B.), lid van het Congres, 455.
TIELEMANS (Fr.), lid van het Congres, 346, 381, 455.
TOULON, 54.
TOURCOING, 57.
TRAUTMANSDORFF (de graaf van), 50, 295.
TREILHARD, conventionneel, 39.
TRIER, 141, 228, 314.
TRIP, Hollandsch generaal, 245.
TURGOT, 5, 157, 163.

U
UKKEL, 385, 416.
URSEL (de hertog van), maire van Brussel, 149, 230, 248, 278, 384, 393, 395.
UTENHOVE VAN HEEMSKERKE, lid van de Staten-Generaal, 322.
UTRECHT, 225, 304, 322, 323.

V
VADIER (M.-G.), 288.
VALANZÉ (generaal), Fransch diplomaat, 413.
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VALENCE, Fransch generaal, 24.
VALENCIJN, 15, 21, 22, 32, 56, 249, 415.
VALMY, in Argonne, 21.
VAUBAN (maarschalk), 55, 300.
VELDE (van de), grootvicaris, 205, 208.
VENLOO, 58, 220.
VERLOY, advocaat, 42, 196, 367.
VERRIÈRE, Fransch generaal, 31.
VERVIER (C.-A.), Vlaamsch dichter, 367.
VERVIERS, 45, 49, 71, 161, 177, 178, 180, 182, 185, 210, 212, 267, 282 n.,
357, 388, 389, 426.
VET (Mgr.), 321.
VIEILLE-MONTAGNE, fabriek, 181, 250.
VILAIN XIIII (graaf), 330.
VILLÈLE (J. graaf de), Fransch minister, 313, 328.
VILVOORDEN, 393, 402, 409, 410.
VINCENNES, 208.
VINCENT (baron), 236, 243.
VIRY (de), prefect der Leie, 150, 184, 197.
VLISSINGEN, 58, 153, 221.
VOLTAIRE, 5, 209.
VONCK (Jan-Frans), 17, 18, 27, 28, 100, 101.
VORST, bij Brussel, 385.
VOYER D'ARGENSON, prefect der Beide-Nethen, 150, 198, 214.

W
WAALHEM (arr. Mechelen), 431.
WAGRAM 154, 270.
WALCHEREN (het eiland), 153, 154.
WALCKIERS (burggraaf Edward), 32, 157.
WAMBEKE (van), commissaris van het Directoire, 120.
WARNKOENIG, (L.-A.), 319, 329, 365.
WARSCHAU, 469.
WATERLOO, 249, 413, 416.
WATTIGNIES (Noorderdepartement), 56.
WAVER, 388, 398, 410, 421.
WEENEN, 17, 156, 187.
WEINGARTEN, 270.
WELLINGTON (hertog van), 245, 249, 250, 251, 300, 400, 439, 440, 441.
WERBROECK, maire van Antwerpen, 214, 215, 216.
WEYER (Sylvain van de), 331, 396, 409, 420, 423, 424, 428, 433, 441, 461.
WEZEL, 209.
WICHERS (H.-L.), algemeen bestuurder, 285.
WILLEM I, koning der Nederlanden, 56, 121, 219, 227, 235, 240-244, 246-249,
251-253, 255-258, 260, 265-267, 269-273, 275, 278, 281, 284-289, 294, 295,
301-304, 307-313, 315, 318-323, 325, 328, 330 333, 342, 345, 349, 352, 353,
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356, 360, 369, 375-377, 380, 392, 399-401, 406, 407, 410, 413, 414, 431-433,
437, 439, 440-442, 449, 459, 460, 463, 464, 466-469.
WILLEM V, stadhouder van Holland, 46, 112, 269.
WILLEM, prins van Oranje, zoon van Willem I, 245, 273, 289, 293 n., 364,
369, 378, 379, 392, 393, 394, 397, 408, 430, 431, 433, 435, 447, 466, 467, 468.
WILLEM-FREDERIK, prins van Oranje, zie WILLEM I, koning der Nederlanden.
WILLEM DE ZWIJGER, prins van Oranje, 253, 344, 414, 424.
WILLEMS (J.-F.), 198 n., 368.
WINZINGERODE, Russisch generaal, 220, 221.
WIRION, Fransch generaal, 87.

Y
YORK (hertog van), 56.
YOUNG (Arthur) 155.

Z
ZAEPFEL (J.-E.), bisschop van Luik, 205.
ZUYLEN VAN NIEVELT (graaf van), 241.
ZOUDE (Karel), lid van het Congres, 455.
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