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Nederlanders!- dappre! - braven!Breeders, Belgen! Edel kroost,
Reeds te lang van ons gescheiden,
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vanafwanneer en hoe kwam dit tot uiting? En met wie of wat
idendficeerden Nederlanders zich na de samenvoegingvan de

[...]

twee landsgebieden die sinds de Unies van Utrecht en Atrecht
(1579) van elkaar gescheiden waren geweest?3
Dezebijdrage spitst zich toe op de periode van de Honderd
Dagen,waarmeeglobaalhettijdsbestek tussenNapoleons terug-

Juich; Parijs is overwonnen!
Zing voor Bliicher - Wellington !
Helden! Ja uw oog als Krijgsman,

datjaarwordt aangeduid. 4Juistdezeperiode ligt hieronderhet
vergrootglas, omdat depolitieke ontwikkelingen toenineensnel-

Thans met ons een lot getroost.

Kwam, en zagen overwon !
Met deze verzen vierde een dichter uit Alkmaar ( W. ) de capitulatie van Parijs beginjuli 1815. Twee weken eerder hadden de geallieerde troepen Napoleon de genadeslagtoegebracht bij de slag
bij Waterlooen nu namenze Parijsin. Dedichterzwaaideuitbundig de loftrompet over de Pruisische maarschalk Bliicher en de
Engelse hertog Wellington, die volgens hem op onovertroffen
wijzehunmanschappenhaddenaangevoerd. DeNederlandersen
Belgen mochten in de overwinningsvreugde delen. De dichter
wees crop dat de beide volkeren te lang van elkaar gescheiden
waren geweest, maar dat het lot hen nu weer samen had gebracht.
In deze poetische lofzang had de broederschap tussen beide
volkeren al vaste contourengekregen, maarin feitewasde hereniging van de Nederlanders en de Belgen nog maar van zeer recente
datum. Eenjaar eerder was op 21juni 1814in een geheime overeenkomst, de Acht Artikelen van London, vastgelegd dat het
grondgebied van Willem I zou warden uitgebreid met de Zuidelijke Nederlanden,en op 9 juni 1815warendezeafsprakenformeel

bekrachtigd in het Verdrag van Wenen.
Dit hoofdstukricht zichop devraaghoehet Nederlandseidentiteitsbesefin 1815vorm kreeg. In datjaarwerdenop het diplomatieke niveau tal van ingrijpende beslissingen genomen en werd de
kaart van Europa opnieuwgetekend. Voor Nederlandbetekende
dat een forse uitbreidingvan het gebied en de vorming van een
nieuwe eenheidsstaat onder een monarch. Wat sijpelde hiervan
door bij het bredere publiek? In hoeverre was er sprake van een
gemeenschappelijk identiteitsbesefvan Noord en Zuid, en zo ja

keer in Frankrijk in februari 1815en zijn abdicatie eindjuni van
kookpan terechtkwamen. Vandemachtsgreep vanNapoleon ging
een enorme dreiging uit. Willem greep zijn kans om zijn positie

te verstevigen en liet zichzelf op 16 maart 1815 tot koning van het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden uitroepen. De onderhandelaars in Wenen haastten zich intussen om de laatste zaken af te

wikkelen, zodat de aandacht naar het bestrijden van de gemeen-

schappelijke vijand inplaats vannaaronderlinge twistpunten kon

uitgaan. 5 Hetbelangvanconsensusstandnuvooropomdeveiligheid en stabiliteit van Europa in de toekomst te kunnen garande-

ren. 6 Omeenbeeldtekrijgenvandeverschillende vormen diehet
Nederlandseidentiteitsbesefin deze turbulente periode aannam,

vormt de pamflettencatalogus van Knuttel een goed uitgangs-

punt. 7 In totaal gaat het om ongeveer tachtig pamfletten die de
Honderd Dagen betreffen; in tweeentwintig daarvan wordt expli-

cietgerefereerdaandeverenigingvanNoordenZuid.Enkeleaanvullende trefFers werden gevonden via de bibliografie van Louis

Saalminkvoor deperiode 1801-1832.
Hoewel deze verzameling vanzelfsprekend geen volledig overzicht vormt van al het populaire drukwerk dat in deze periode
verscheen - kranten en tijdschriften blijven bijvoorbeeld buiten

beschouwing - biedt deze toch een globaal beeld van opinies die
buiten de diplomatieke sferen circuleerden. Het gaat hierbij om
verschillende soorten gelegenheidsgeschriften, namelijk verhan-

delingen, gedichten eneentoneelstuk. 9 Hoe groot hetbereiken
hetdraagvlak vandepamfletten precies was,islastig teachterhalen
en valt buiten het bestekvan dit onderzoek; in tal van studies is
echter wel vast komen te staan dat pamfletten een belangrijke rol

in het publieke debat speelden. 10Dezebijdrage wil laten zien dat
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het gemeenschappelijke natiebesefvan Noord en Zuid inderdaad

tot hetpublieke domein doordrong endatditvanafWilIems proclamatievanhetkoningschap inmaart 1815,steedsconcretere vormen aannam. Dit verenigde natiebesef stand evenwel in de scha-

duwvan hetveel dominantere Noord-Nederlandse natiebesef, dat

al tijdens de napoleontische overheersing tot grote hoogte om-

hooggestuwdwas.

E en nieuwe staat,
een nieuwe identiteit ?

Detotstandkoming vanhetVerenigd Koninkrijk derNederlanden
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vanafsi oktober konden katholieken alleen toestemmingvoor een
huwelijk verkrijgen, als ze over een priesterlijk certificaat van

goedkeuringbeschikten. In de praktijk zou dat ook gemengde
huwelijken tussen protestanten en katholieken onmogelijk maken. 13
IntussenwarendevredesonderhandelingeninWenenvanstart
gegaan. De Duitse diplomaatvan Gagernmoest daar, samen met
de Nederlandse gezant G. C. van Spaen tot Voorstonde, de belangenvanprins Willembehartigenen ervoor zorgendatde eenwor-

dingvan de Noordelijke en Zuidelijke Nederlandenbestendigd
werd.DaarnaastijverdevonGagernnamensWillemvoorgebiedsuitbreiding naar het oosten en de terugvordering van de Nassause

indejaren 1814-1815washetresultaat vaneencomplex vandiplomatieke onderhandelingen, waarbij mannen als Gijsbert Karel
van Hogendorp, Anton Reinhard Falcken Hans Christoph van

toen de terugkeer van Napoleon roet in het eten gooide. Willem
wilde de laatste onderhandelingen niet afwachten en koos voor

landers zelfeen belangrijke vinger indepaphadden. Doelgericht
werkten Willem I enzijngeestverwanten aanderealiseringvan de

eensnelleproclamatievanhetkoningschap,met instemmingvan
deMogendheden.Zijntitel alsmonarchendegebiedsuitbreiding
werdendaarmeealsvoldongenfeitengepresenteerd,nogvoordat
de slotakte was opgemaakt. Dat gebeurde pas op 9 juni, in aanwezigheidvande afgezantenvan alle betrokkenpartijen. 16

Gagern eensleutelrol speelden. 11Dehistoricus Nickvan Sasheeft
cropgewezendatdescheppingvandenieuwestaatnietloutereen
schepping van de Grote Mogendheden was, maar dat de Nedergebiedsuitbreiding, met als eerste concrete resultaat deAcht Arti-

kelen van Londenvanjuni 1814.Hoewel Willem liever hadgezien

datzijngezagdirectformedbekrachtigdwas,accepteerdehijhet

verdrag op sijuli 1814. Het eerste artikel van deze overeenkomst

luidde alsvolgt: 'Cette reunion devra etre intime et complete, de

fa^onquelesdeuxpaysneformentqu'unseuletmemeEtat,regi

parla constitution dejaetablie en Hollande, et qui seramodifiee
d un commun accord, apres les nouvelles circonstances. '12 Het

ging dus om een innige en volledige bestuurlijke integratie van
beide gebiedsdelen.

WillemI gingvoortvarend tewerk:alsvoorlopighoofdvanhet
'Gouvernement de la Belgique' kondigde hij een'serie besluiten
af die de eenheid moesten bevorderen, zoals het Taalbesluit van
1 oktober 1814. Daarin werd bepaald dat het Nederlands ook in de

zuidelijke provincies voortaan als de officiele voertaal gold. An-

deremaatregelen betrofFen depersvrijheid endehuweiijkspoli-

tick. In September werd de persvrijheid aan banden geiegd en

erflanden. De beraadslagingen waren in een laatste fasebeland,

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was een zaak die

van bovenafgedicteerdwerd, maar hoe verhielden de diplomatiekeontwikkelingenzichtot degevoelensdieonderdebevolking
leefden? In hoeverre zagen zij zichzelf als onderdanen van een
nieuwestaat en in hoeverre gavenzij uitdrukkingaaneennieuwe
nationale identiteit? Deze vragen zijn nauw gekoppeld aan begrippen als saamhorigheidsgevoel en culturele identiteit. Zoals

in tal van studies is aangetoond,wordt een natie niet alleen bijeengehouden door territoriale, bestuurlijke en juridische grenzen, maar ook door saamhorigheidsgevoel. Het zijn niet alleen
fysieke landsgrenzen die de ene van de andere natie onderscheiden, maar minstens zo belangrijk zijn de emotionele en culturele
fundamenten op grand waarvan mensen zich tot eenbepaald volk

rekenen.

Culturele vormen van verbondenheid, waarop een

natie mede gestoeld is, komen onder meer tot uitdrukking in een

gedeeldegeschiedenis,demoedertaalengemeenschappelijkenormen en waarden.
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De cultivering van nationale gevoelens beleefde een hoogtepunt in het postnapoleondsche Europa, maar dergelijke gemeenschapsgevoelens wortelden in een langere geschiedenis. Elementen ervan gingen al terug op vroegmoderne ontwikkelingen; met
name in tijden van oorlog en bij sluitingen van internationale

vredesverdragenzienweeenintensiveringvanvaderlandslievende
geschriften en verwijzingen naar regio-overstijgende tradities en

symbolen. Deze 'wij-gevoelens' werdenvrijwel altijd gearticuleerd in relatie tot een vijandig 'zij': de profilering van een zelf-

beeld berustte op de contrastwerking met andere naties. 2 Het is
precies op dit punt dat de Zuid-Nederlandseen Noord-Nederlandse ontwikkelingen sterk divergeerden.

Deze divergentie had haar oorsprong in de scheidingvan de
zuidelijkeennoordelijkeprovinciesin1579endedaaropvolgende
decennia. De historicusJean Stengers spreekt in dit verbandvan
'la scission du Nord et du Sud et la naissance dans les Pays-Bas de

deux sentiments nationaux distincts'. 21 De Zuidelijke Nederlanden waren langdurig door vreemde mogendheden bestuurd. Het
gebied stand achtereenvolgens onder Spaans, Oostenrijks en
Fransbestuur. De Franseaanwezigheidvanafiy92 en de revolutionaire ideologic lieten sporen na: er vond een proces van culturele
assimilatie plaats, waarbij elementen uit de lokale cultuurhistorische traditie opgingen in het dominante discours van de Franse

overheersers. Nade aftochtvande Fransen,begin1814,bestonden er in beginsel diverse optics voor de toekomst van de Belgen,
zoals herstel van de bandmet Oostenrijk, eenonafhankelijketus-

senstaat of samenvoeging met de Noordelijke Nederlanden.
Daar stand in het Noorden een vaderlandslievend discours tegen-

over dat al vanafde Tachtigjarige Oorlog in het teken van opstand,
bevrijdingenonafhankelijkheidstand.Tijdensdegrote Europese
oorlogen werd steeds weer teruggegrepen op een complex aan
beelden, voorstellingen en strijdmotieven, waarin het vechten
voor het vaderland' centraal stand. Zowelhet gewestelijke als het
algemeen saamhorigheidsgevoelkregen in tijden van internatio-

nale crises een sterke impuls. 24In het Noorden had de articulatie
van een wij-gevoel een hoge vlucht genomen tijdens het napoleontische regime. Als reactie op de Franse overheersingverheerlijk-
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ten tal van publicisten het nationale verleden, de moedertaal en
de vaderlandse zeden. Uit hun teksten sprak een duidelijk natio-

naal zelfbesef. De verheerlijking van bepaalde periodes uit de

Opstand en de Gouden Eeuwspeelden daarbij een belangrijke
rol. 25Vanafhetvroege voorjaar van 1813wasin datverzetsvertoog

ook steeds luider de roep om de terugkeer van Oranje gaanklinken. 26Nadebevrijdingvan deFransenzouditmotiefde overhand
krijgen: debejubeling van denieuwe Oranjevorst kwam toen centraal te staan.27

Toen Willem I van beide gebieden opnieuw een eenheid moest
zien te creeren, wachtte hem dus een lastige taak. In bestuurlijk

opzicht waseen 'union intime et complete' weliswaarhaalbaar,
maarhoezathetmetdecultureleverbondenheidvanbeidenaties ?
Bestond er een publiek draagvlak voor deze diplomatieke constructie? Om dat te peilen, zijn de ontwikkelingen tijdens de Hon-

derd Dagenvan grate betekenis. Wanneer wede Knuttelverzame-

ling als leidraad nemen, dan zijn er twee momenten waarop het
gemeenschapsgevoel tussen deNoordelijke en Zuidelijke Nederlandeneenduidelijke impuls kreeg:directnaWillemsproclamatie
van het koningschap op 16maart 1815, en onmiddellijk nade slag
bij Waterloo.

Maartl815:

'Nu geldt het Nederlander te zijn'
Het nieuws dat Napoleon Elba had weten te ontvluchten, sloeg
op het Europese vasteland inalseenbom. Met eenklein legerwas
de voormalige keizer op 26 februari 1815van het eiland ontsnapt
enmarcheerde hij richting Parijs. Op 10maart bereikte hij destad,

waarhijalseenheldwerdonthaald.Negendagenlaternamkoning
LodewijkXVIIIdebenenenzatNapoleonopnieuwsteviginhet
zadel, zander een schot te hebben gelost. 28
Het nieuws bereikte ook Wenen, waar het de nodige o^schud-

ding onder de diplomaten veroorzaakte. Het onderhandelingsproces verliep stroef, maar nu werd duidelijk hoeveel er op het
spel stand. Met name de positie van de Franse afgezant, Talleyrand, kwam zwaar onder druk te staan. Hij liet een proclamatie
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uit het verieden, zoals de Opstand tegen de Spanjaarden en de

Frans^dreigingdekopintedrukken,waarderesermsvanLode-

heldendaden van de Ruyter. 34

^ Datdesituatie zeerbedreigend was, blijkt ook uit dereacties

terug op een verzetsvertoog dat al tijdens de inlijvingsjaren tot
grote hoogte omhoog wasgestuwd, zij hetdatOranje nudeboven-

- mannenwerdenopgeroepen zichbijdestrijdende troepen
aantesluiten:het'Corsikaanschemonster'moest zosnelmo^eiiit
eenhaltwardentoegeroepen. Zoalsdeschrijfster PetronellaMo^ens

dezelfde middelpuntzoekende kracht: de Oranjevorst. Zelfs een

Dithelecomplex aanstrijdmotieven entopoi ging, alsgezegd,

wijk XVIII zich bij mocht aansluiten. 29

m deNederiandsemedia.HetregendepamflettenwaarinNeder^
verwoordde:

toon voerde. De vaderlandslievende strijdkreten hadden allemaal

dichteralsTollens, diezichalsvoormalige patriot aanvankelijk
wat op de vlakte had gehouden, stak nu de loftrompet over de
.

Devuist der fiere bondgenooten,

Voert, voor dervolken regt, nog 't zwaard.
Welaan! 't verraadlijk bloed vergoten;
Denbailing't staalin 't hartgestoten!
Dat staal blijft eeuwigeerbied waard.'

[...J

Vliegt ten strijd, o dierbre Zonen!30

Ook^andere auteurs, onder wie H. Tollens, H.A. Spandaw,
iLlNle,rstrasz'WH-warnsinck c- der Vyver;vaardigden

tweeden Eersten Willem' ofwel koningWiIlem I. 35 Dat de vader-

landse dichters hem na16maart 1815stelselmatig met 'koning'

aanduiden, geeftaanhoesnelzijnnieuwe (maarnognietofficiele)

status ingang had gevonden. Zoals een auteur uit Schiedam het

verwoordde: Komt, fluks de wapens van den wand! Het is de

strijd voor 'tVaderland, /Voor Godenvoor denKoning! !'36Het
moge duidelijk zijn dat het noordelijke perspectief in de meeste
vlugschriften domineerde: met 'de Nederlanders' werden de inwoners van de noordelijke gewesten aangeduid, inclusief die uit

Zeeland,Overijssel, FrieslandenGroningen. 37DeBelgenkwamen

lijke wapenkreten uit. Ze riepen 'Neeriands Heldens'toet'

niet ofnauwelijkster sprake.38
Toch zagen ook enkele pamfletten het licht waarin de vereniging tussen Noord en Zuid wel expliciet ter sprake kwam. Het
meest uitgesproken wasdejurist enletterkundigejan van 'sGraven-

'. !^t sam nvoeSlngvandeNoordelijkeendeZuidelijkeNe-

weert. Hij schreef twee lofzangen op de hereniging van de Noor-

en

.

van

op^!.wapens, aantegordenende'Dwingland'teverdelgen"3'1'
Hetmerendeelvandezeoproepenbevattegeenverwyzingnaar
^tersprake.Vooropstandhetmobiliserenvanmanschap-

delijke enZuidelijke Nederlanden enverwees daarbij naardepenode dat de beide volkeren nog verenigd waren. Zo liet hij de
schimvan Karel deVijfde, dienaar'lagerkreits' wasgetogen, een

te sluiten bij degeallieerde troepen. Auteurs deden daartoe een

lofzang op de hereniging van beide volkeren houden. Een nazaat
van Oranje was nu in zijn voetsporen getreden:

dlrianden'EvenmlnkwamendePolitiekeonderhandelingente
penenhet_rekruteren vanjonge mannen diebereidwarenzichaTn

berwpopdealoudeNederlandsedeugdenvanmoed'endappeT
> contrasteerden dezemetdeFranselafhartigheid: 'Verbant

die fransche zeden / En herneemt
der Vad'ren

aard'klonk'herin
eenvandevele strijdzangenuit diedagen. 32Hetwasde'kalmen
enbedaardengeestvanwelgemeendeberadenheid'diedeNeder-

landerinmoeilijke^tijden kenmerkte endienuook-de^
zoumoeten geven. 33Anderen verwezen naarroemrijke episodel

Deroem van Nederlandsbanieren,
Ontrold om weer te zegevieren,
Verheft zichvoor 't Bourgondisch Kruis.
De wijze Nazaat van Oranje,
Dien temmer van 't geweld van Spanje,
Verkrijgt de regten van mijn Huis. 39
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Op dit punt doet zich een parallel voor met het diplomatieke

discoursuit dieperiode, waarinverwijzingen naarhetBourgondische Rijk eveneens courant waren. 40Dit teruggrijpen op het
Bourgondische verleden ofwel dynastiek historisme was eveneens

zichtbaar toen Willem het voormalige departement van Nedermaas omdoopte tot de provincie Limburg. 41Verder maakte van

^sGravenweert eenvergelijking tussen dehuidige situatie enhet
Eedverbond van de Edelen in 1566: zoals de edelen zich destijds

hadden verzet tegen de inquisitie en de plakkaten, zo zouden de

Nederlanders ook nu de 'bastaardvorst' trotseren: 'Wat eens der

EedlenmoedvoorNeerlandsrustbestond,/ Ookwijbeschermen
thans den Vaderlandschen grand. '42

Gemeenschapsbesef kwam ook tot uitdrukking in een drietal
strijdliederen, waarin zowel de Belgen als de Bataven werden aan-

gespoord om zich bij de geallieerde troepen te voegen. Willem I

fungeerde in deze teksten als de gemeenschappelyke vorst van
beide volkeren. Eenpublicist onder denaam 'Vaderlander' schreef

bijvoorbeeld: 'VerzeltdenBelgenenBataven/In 't strijdenvoor
hunVorstenLand.'43Nogsterkerklonkdeoproeptotstrijdonder
debezielende leidingvan de Oranjevorst in delierzangvan de
Dordrechtse scheepsbouwmeester Jan Schouten:

Help God!- beziel,versterk den GrootenAlexander!
Help Oostenrijk! -Germaan! Den eedlen Pruisischen Brith!

Slaaaller Vorsten hand onschroefbaar in elkander;
Tot het bereiken van uw heilig doel en wit:
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langrijkste wateren lag een nieuwe periode van voorspoed in het
vooruitzicht:

Gij ziet in schaduwvan den troon
Derpijlen weerherbonden,

Die voor twee eeuwen 't grimmig lot
Hadlosgescheurd. [...]
Nu stroomt de golfweer even vry
Van Schelde en Waal en Maas en Y,

Wier watren 's werelds schat ons dragen. [...]
Bataaf en Belg slaan hand in hand

Zij hebben't eigenvaderland.
Zij hebben d'eigen roem te schragen.
D'Oranjenboomschenkt beidenvrucht. 45

Swaanliet ergeenmisverstand over bestaan datdehereniging van

beidevolkeren onder Oranjebestuur in alle opzichten een gunstige ontwikkelingwas. Dankzij de opbloeiende handel zou de
welvaart weer groeien.

Behalve gedichten verschenen ook enkele betogende geschriften waarin de vereniging tussen Noord en Zuid omarmd werd. De

jurist en publicist Jacobus Scheltema (1767-1835) publiceerde

daags nadekroning vanWillem I eengeschrift waarin hij zicheen
uitgesproken voorstander van de unie tussen Noord en Zuid be-

toonde. Hij deeddaarbijeenberoepophistorischeenstrategische

Inbovengenoemde pamflettenwashetvooraldestrijdtegeneen

argumenten. Zo wees hij op het feit dat de zuidelijke gewesten
vanafiGys voortdurend het doelwit van vijandelijke invallen hadden gevormd, voornamelijk van Franse zijde. Het hernieuwde
Barri^retraktaat (1715) hadaandie onwenselijke situatie een einde
moeten maken: de Republiek kreeg toen het recht om in devoor-

belangrijkste voordeel van de vereniging bestond erin dat ze

mislukking uit: het kostte de Republiek te veel geld, en de 'voor-

Zoo strijde en Belg! Bataav! Met hunnen Oranje Koning!
Tot steunvanNederland eendrachtigonderiing. 44
gemeenschappelijke vijand diedebeidevolkeren samenbond. Het
samen sterker stonden. Johannes Samuel Swaan, rector van de

Latijnse school teHoorn, voegde daarnogeenargument aantoe:

de territoriale samenvoeging bracht ook eenbelangrijk econo-

misch voordeel met zich mee. Met de vrije dooryaart van de be-

naamste plaatsen garnizoenen te legeren. Het liep echter op een
muur bezweek tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog. Keizer
Jozef II zegde het verdrag later eenzijdig op. Het lag daarom in

de rede dat die 'voormuur' nu wel op adequate wijze geregeld
werd, aldus Scheltema. Volgens hem kon dit aan niemandbeter
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wardentoevertrouwd danaanWillemI.Hetbestuurvanderegio

moestinelkgevalnietaandebondgenoten wardenovergelaten. 46

Devreesdatvele nieuwelandgenoten dekantvanNapoleon
zoudenkiezen,wasvolgensScheltemaalevenongegrond. Zijhad-
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Keizerrijk tebehoren, wederheeftveroverd. '49Inditdertigpa-

gina's tellende boekje namen drie vrienden, Agathon, Critus'en
Euphemon, derecentepolitieke ontwikkelingen"door. Zeverbaas-

denzicheroverdatNapoleonzonderenigeweerstandParijshad

1 J!.noglang^r
dandenoorderlingen onderhetFransejukgezouden onder
leden,
wilfen

weten in te nemen en dat Europa opnieuw in een situatie van

terugkeren. Ookdegodsdienstverschillen zoudengeenbeletsel
wordeverenigingvormen: inhetgemeenschappelijke belangom

Congres teWenenopgeroepen omdenieuwekoningsnelteerken-

en

geen

beding naar

de oude situatie

devijand teverdrijven zouden 'Roomsch en Onroomsch' samen-'

gaan^aldus Scheltema. Hij besloot zijnpassievolle pleidooi voor

dreiging en ooriog was beland. Evenals bij Scheltema werd het

nen:lHetWeenerCongreswasnuafgelopen,onzeonafliankelijkheidonderbestuurvanhetOranjeHuisbevestigd- wijzouden

e!",^cn,igdKoninkriJkmeteenberoepophetvaderlandsege-

voel. '0,datmengeheel Nederlanderwierdt' Danzalgeenbuiten-

nu onderdeVaderlijke Regeeringvan onzen Koningweldrade
vruchtenvanvredeenwelvaartplukken,engelukkigzyn.'50Deze

landschevijandietsoponsvermogen. ' Ookdeopeningsregels

werdengekenmerkt doordit beroepoployaliteit:^'Nu geldt°het

dehuidigestatusvandemonarch, wienspositie nognietofficieel

.

Nederiander te zijn. Het heiligvuur ontvlamt; het moet°bii-allen

zinsnedeverraadtdenodigekennisvandepolitiekeactualiteit en

bekrachtigd was.Inhetvervolg uitten dedrieherenhunzorgen

Scheltema'sbetoogmaaktevenwelduidelijkdathet ware'Nederlanderschap zich (nog) niet tot de Zuidelijke Nederlandenmtstrekte. Hij yoerde talvanhistorische enstrategische redenen aan
omhetZuidenonderhoedevanWillemI testellen,maarverwees
met naareengedeeld identiteitsbesef. Integendeel,juist op dat

overdenieuweooriogsdreiging. Hetleedgeentwijfelwieerhet
eerstaandebeurtwas:Napoleon zounietrustenvoordat hij 'BelgienenHolland' weerhadveroverd. Eerst zouden 'de Belgische
provincien
aandebeurtzijnendan onsLandje'. 51Bezorgdvroeg
Critus zich vervolgens af of de
'Brabanders, "Vlamingen, Luike0
naars en anderen' wel in staat zouden zijn weerstand tegen de
Fransen tebieden? Uit dergelijke formuleringen blijkt dat"deau-

derededatdezuiderlingennaarNapoleon"zoudenoverlopenof

teureenscherpconceptueel onderscheid maakte tussenNoorden

opgewekten gevoedwarden.'47

punt moest hij delezer geruststellen: het lagvolgenshem niet in

dathetverschilinreligienadeligzouuitpakken.

Hetstrategischeargumenthadookdeoverhandintweeandere

gelegenheidsgeschriften. DehoogleraarJantenBrinkbetoogde

Zuid:hijsprakintermenvan'wij'en'zij':hetgingomapartege-

biedsdelen, die nu beide bedreigd werden.

Datonderscheidkwamooktotuitdmkkinginhetvervolgvan

tusvanWillem I dienden teerkennen, omdatdedreigingvaneen

hetbetoog,waarin'hetvaderiand'enHollandsteedsexclusieFnaar
het Noorden verwezen. Bij monde van Euphemon stak deauteur
deloftrompet over de 'Hollandsche trouw'en zeden', de 'schoone

wasvolgenshemeenwijsbesluitdathijdeBelgischedepartemen-

enrijke taal' en de 'Hollandsche Vorst uit het Huis van den Eerste

datdegeallieerdemogendhedenperommegaandedenieuwestanieuweFranseaanvalzichvooral op 'ZijneLanden'nchtte. 48Het
ten aan zijn rijk had toegevoegd, want alleenzo kon een voor-

muur- tegendeaanvallen vanFransezijdewordengecreeerd. Ook
ineen anomem geschrift dat rond 20 maart te Rotterdam ver-

scheen, lag de nadruk op het feit dat de nieuwe Franse dreimr
op de zuidelijke Nederlanden
richten: 'Bu^na0
parte, diegeessel des Menschdoms in Gods hand, zalniet rusten
zich alseerste

zou

voor dathij Belgien en Holland, hetwelk hij zalzeggentot zyn

Willem, denVaderdesVaderiands'.Hij riepalzijnlandgenoten

op om zich ware Nederianders' te betonen en hun leven voor

'VorstenVaderland'tegeven.Opdevraaginhoeverredezeoproep

ookdezuiderlingenbetrof,kwameenveelzeggendantwoord:
Iktwijfel niet,ofdeBelgen zullenhunbelangenpligt
inhetooghouden, enliever onderdezachteregering
vanonzenKoningbij hetgenotvanvrijheid,voorreg-
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ten en Godsdienst willen blijven, dan weder onder den

yzeren Scepter bukken, van Napoleon, die hen verdrukte, uitmergelde, endedienaren vandeGodsdienst
kwelde. [... ] indien Eendracht en liefde voor Vorst en

Vaderiandonderonsblijftwonen,danzullenwijonder
Gods zegen voor niets te vrezen hebben, en na een

korten tijd van kommer en onrust ons onder de scha-

duwdervredeolijvenbestendigkunnenverhengen. 52

opnieuwkwamhierdemogelijkesympathievandezuiderlingen

voorNapoleontersprake,alsookdegeruststellendegedachtedat
zij de 'zachte' regering van Willem I-zouden verkiezen boven'de
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huwelijkswetgevingendeverscherptecontroles opdedrukpers.

Het belangrijkste bezwaarwasvolgens Schilderman echter datde

opgedrongenherenigingindruistetegenhetnationalegevoelvan

deBelgen ZijvoeldenzichmeerFransdanNederiands, entegen

eendergelyk gevoel'wasgeenenkelmilitairargument opgewassen:
.

Laforce desnations reside mains dansIenombre deshommes sous

lesarmes, quedansIesentiment national et1 opinion dechaque

citoyen. [... ] Nous sommes Francis par Ie sang que nous avons

verse. '55Deauteurweeszijnpubliekcropdathetnogniettelaat
was, want zolang de finale handtekeningen in Wenen niet gezet

waren, washet land noggeen eigendom van denieuwe koning.

yzeren sceptervan Napoleon.

Hij sprak de hoop uit dat de Fransen alsnog het land zouden

Uit bovengenoemde vlugschriften komt een ontluikend besef
van de nieuwe politieke constellatie onder Willem I naarvore^

opeisen, opdat de Belgen zich in hun armen konden storten:

Notre pays n'appartient encore a personne, puis qu'il
n en a pas etc dispose au congres de Vienne [...]
N'attendons pas alors, 0 mes concitoyens, que les

Diversescnbentenwezenopdevoordelenvandeverenigingvan

NoordenZuidonderdevleugels vaneenOranjemonarch'. sTrate.'

gischem economische argumenten haddendaarbijdeoverhand,
enkele dichter ook refereerde
gevoefv anbroe-'

hoewel

een

Fran^ais viennent nous chercher; allons au-devant
deux, etjetons nous dansleur bras.56

aan een

derschap, volgens van 'sGravenweert gingen de^ortels daarvan
terug op het Bourgondische verleden^ Sommige auteurs wezen
weliswaar op potentiele bedreigingen van binnenuit/zoals'het

vcrs?il inmentaliteit enrcligie'maardezewerdengebagatem.'
seeMmethetoogopdevoordelen dieeenhereniging^oubTeden.
Devraagnjstoferookkritischereactiesopdegeproclameerde

Zover zou het echter niet komen: zowel de diplomatieke als de
militaire ontwikkelingen zouden de voorstanders van de vereniging tussen Noord en Zuid in de kaart spelen.
Juni1815:

unie tussen Noord enZuidgepubliceerd werden.~DeKnuttelver-

zamelingbevat slechtseenproteststem, ^rae\^Lecridel'opression
oulettre d'unBeigea sesconcitoyens. Hetmoetinapril1815v"ersche-~
nenzijn, en wasgesteld op naam van M. Schilderman, over wie

verdernietsbekendis.53Inditwerkwerdbuitengewoonfellekritick op de usurpatie' van dezuidelijke provincies door WiUemI

geuit. Het geschrift waseen felle aanklacht tegen dezevreemde

de hand van broederschap
Op 9 juni 1815kwamer een (vooriopig) eindeaanmaandenvan

diplomatieke onderhandelingen, toendeslotaktevanhetCongres

van Wenen werd getekend. Het document telde 121artikelen en

werddoor deachtpartijen dieook deVredevan Parijshadden

VOTSt_diev?.gensdeauteurvan bovenafophet'land wasgepara"-

getekend, van een handtekening voorzien. Vervolgens werd het

soevereiniteit, maarhetgingomeenverkapte vormvantiranme. 54

ken,

chuteerd'. zijn bcwlnd hadweiniste maken met bevryding"en

De_n!euwe vorst voerde immers deenenadeanderevryhe7ds-

beperkendemaatregelin,zoalshetTaalbesluit,derestricdesTnde

ookdoordeanderebetrokkenpartijengeaccepteerd. Deafspra
waarya n de meeste

al maanden eerder tot stand

waren

geko-

men haddennueenofficielestatus.Datgoldookvoordestichting
vanhetnieuwekoninkrijkonderWillemI,datzoweldeVerenigd^
Provincien van Noord enZuid als Luxemburg omvatte.
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DeveiligheidvanEuropazoumetdezeafsprakengewaarborgd

moetenzijn^maardegrootstevijandmoestnogverslagenworden:

Napoleon. Datgebeurde niet veel later, op 18juni Fsy toen de

Fransekeizereenbeslissende nederiaag bijWaterloo leed. Enkele
dagen later viel het dock definitief: N'apoleon deed afstand van
zyn troon endegeallieerde troepen namen Parijs in. Deeens zo

machtige keizerwerdvervolgens verbannen naarhetgeisoleerde
Sint-Helena in de Atlantische Oceaan.

NadeslagbyWaterlooregendehetlofzangenenjubelgeschrif-

ten: het ene na het andere dichteriijke monument werd voor de tri-

omferende bondgenoten opgericht. 57Devraagis nu in hoeverre
schrijversendichtersdeoverwinningookaangrepenomdevereniging tussen het Noorden en Zuiden, die nu een officiele status had

gekregen, tevieren. UitdeKnuttelcollectie blijkt datheteenonder-

geschikt themawas:verreweg demeeste auteurs bezongen hetherstel van de Nederlandse vrijheid zander daarbij expliuet naarde
gebiedsuitbreidmg te verwijzen. Slechts een handjevol auteurs

brachthetVerenigdKoninkrijkderNederlandenexpliciettersprake;

eeninventaris leverde negen titels op, waarvan erzesin het Noorden

endneinhetZuidenverschenen. Hoewelhetomeengeringeoogst
gaat,leverendezegeschriften tochenkeleinteressantinzichten op.

Ten eerste valt op dat erin denoordelijke geschriften met meer af-
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CP.J. Rembry) Verbeelt u wolke volks,
die zig verwerd aendryven,
Verhongerd, en vermat van hoofde tot aenvoet.

Bemodderd, zwart van 't kruyd, gekwetst,
bedekt van bleed, [...]

DezegevandenBelg, naerzoovreeslyk gevaer:

Ditdeeddaeroudenjongvanwarevreugdopspringen;59
Ten tweedevalt °p datzowel aannoordelijke alszuidelijke kant
dezelfdeheldenwerdenbezongen: naastWellington en Blucher

viel vooral erfprins Willem Frederik uitbundige loften deel. Ook

koningWillem I werdaanbeidezijdenuitbundigverheerlijkt.
Tochtekentzichookhiereenverschilaf:terwijldenoorderiingen
devereendemspanningen vandeBelgenenBatavenprezen,Fegdendezuidelijkeauteurseengroterenadrukopdelokalegebeur-

tenissen en de prestaties van de Belgische soldaten. 60

Voor wat betreft de noordelijke reacties ging het vooral om

lierzangen waarindeoverwinning bijWaterloo alseengemeen-

schappelijkeoverwinningvandeBelgenenBatavenwerdbejubeld Daarnaastverscheenerookeenuitgebreidprozaischge-

schrift,waarinconcretemaatregelenwerdenvoorgesteldomhet

nieuwekoninkrijk tot eenduurzame eenheidtesmedm: Dehand

standoverdeslagwerdgeschreven,terwijlindezuidelijkegeschriftendegevechtenbreedwerdenuitgemeten.Datwashetgevolgvan

vanbroederschap, door deNoordelijke aande^.uidelijke Nederlanders

poeetSpandawdichttebijvoorbeeldinzeeralgemene,lyrischeter-

vanWillemdenEersten, koningder^ederlanden [... ]. Hetwerk, dat

deletteriijkgrotereafstandvandenoordelijkeauteurs:deGroningse

men^over de gewonnen veldslag, terwijl de zuidelijke dichters de

strijdopnieuwtotlevenwektenenzolevensechtmogelijkrepresenteerden, tot enmetrondslingerende ledematen toe'. Devolgende

twee fragmenten zijn illustratiefvoor het verschil:

(Spandaw:) 'k ZagdatVaderland verheven;
Belgen Batavierhereend;
En de Koningskroon gegeven
Hem die kroonen luister leent. 58

toegereikt; bij deheuchelijke hereenigingtoteenvolk, in demonarchy

dooreenanonieme auteurwasopgesteld, waseenlanggerekt

pleidooi voor de Groot-Nederlandse gedachte. De uitga've bestand uit een reeks van twaalf brieven, waarvan de eeKte drie

vlak voor de slag bij Waterloo waren geschreven en de resterende negen brieven erna. 61Het was behalve in Holland ook in

Brabant enVIaanderen verkrijgbaar enbevatte eenuitgewerkt
programma over dewijze waarop de unie tussen Noord en Zuid

bevorderd moest warden. De moedertaal speelde daarin een
sleutelrol.

Deschrijverbetoogdedathetnieuwerijk,datvan2 naar5 miljoen inwonerswasgegroeid, 'opvaste enduurzame grondslagen

gelegdengevestigd'moestwarden. 62Datkonslechtsop eenma-
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nier namelijk wanneer alle inwoners dezelfde taal spraken: het
Nederlands. Om daadwerkelijk een natie te warden was het dan

ooknodigom deFransetaal uit hetZuidenteverdrijven enhet
Nederiands te bevorderen. 63De zuideriingen haddenechter een
grote achterstand op dit terrein en daarom moest het Noorden de

helpendehandreiken.Hijkwammeteenuitgewerktplan,datdrie
speerpunten telde: uniforme taal- en spellingsregels, eenverbeteringvan het onderwijs en de bevordering van deboekhandel.

Eenlystvanzeventaalkundige handboeken moest duidelijkheid
verschaffen op taalgebied engold alsrichtlijn. Datwaren achtereen-

vol.gensdeverhandelinSoverdeNederduitscheSpelling(1804)vanMatthijs Siegenbeek, DeNederduitsche spraakkunst (1805) enhetNederduitschTaalkundig Woordenboek (1799-1811) van Pieter Weiland, de

BeknoptegeschiedenisderNederlandschetalevanA.Ypey(1812)endrie
werkenvandeMaatschappijtotNutvan'tAlgemeen:Rudimenta, of
deGrondenderNederduitsche Taal(1805), SyntaxisofWoordvoeging der

Nederduitsche Taal en Grammatica, ofdeNederduitsche Spraakkunst. 6*
De beste manier om zich de regels eigen te maken, was om deze in
gezelschapsverband teoefenen, precies zoals dezeventiende-eeuwers

ditalhaddengedaan onderaanvoeringvan Hendrikvan deSpiegel,
PieterCorneliszoon HooftenjoostvandenVondel.OokhetgenootschapsleveninhetZuidendiendeduseenimpulstekrijgen.
De auteur verwees in zijn pleidooi herhaaldelijk naar een

'DE HAND VAN BROEDERSCHAP

TOEGEREIKT'

97

pij totNutvan 'tAlgemeen een belangrijke intermediair vormen. Tot

slot moest ook de boekhandel in het Zuiden een nieuwe impuls

krijgen>opdatde letteren weertot bloei zoudenkomen.
Metditprogrammamoesteensolidetaalfundamentinhethele

koninkrijkgelegdwarden.Daarnaastijverdedeschrijverookvoor
eenhernieuwde bloeivan de schone kunsten. Diehaddenin beide

landsdelen ooit eenbijzonder hoogniveau gekend, maarmoesten

uit een lange slaapzucht' warden gewekt. 65 Het was het enige
onderwerpwaarbijdeschrijvergeenonevenwichtigheidtussenhet
Noorden en Zuidenconstateerde: beidevolkeren haddenop dit

terrein hun sporen verdiend.

Het uitgebreide taalplan moest de eenwording van beide ko-

ninkrijksdelen bevorderen. De schrijver wees echter ook op een
potentiele bedreiging: de macht van de geestelijken. De 'monniken en onnutte Geestelijken' hadden de immense taalachterstand

veroorzaakt; zijdiendenzichverrevanhetonderwijsendeopvoeding van dejeugd te houden66 in het liberale, tolerante beleid van

WillemI. Hetmogeduidelijkzijndathetperspectiefgeheel noor-

delijkwasendathetomeenrichtingsverkeer ging:dezuidelijke
gewesten moesten 'verlicht' warden, hun 'achterlijkheid' verdrongen. "'Alleen zokoneenvolledige unie tussen debeidelandsdelen
bereikt warden.

Vlaams werkwaarin al eerder eenlans voor eenverbetering van
hetNederlands indezuidelijke provincies wasgebroken:Vvrgilius

Het zuidelijke perspectief

voorrede uitditwerkbevattetalvanvalideargumentenenverklarmgen voor deachterstand in dezuidelijke gewesten. Des te spij-

taalprogramma is het des te interessanter om ook de reacties uit

in deNederlanden (1802) vanVictorAlexandre Chretien IePlat. De
tiger was het dat Ie Plat zelfzo'n ellendige taal hanteerde, aldus
de auteur. De verbetering van het taalgebruik in het Zuiden kon

dus beter niet aan de Brabanders warden overgelaten; het was

beter deNederlandse handboeken op dit terrein tevolgen, aldus
deauteur. Datgoldookvoordeonderwijsmaatregelen diegetrof-

fenmoesten warden. Goed onderwijs began bij goede leraren en
die konden dus het beste in het Noorden gerekruteerd warden.
Daarnaast diendeookdekwaliteit vandeonderwijsboeken tever-

beteren, enhierkonden degenootschappen, zoalsdeMaatschap-

Gelet op de dominantie van het noordelijke perspectief in het
het Zuiden wat nader te bekijken. Als gezegd bevat de Knuttel-

catalogus ook een drietal in het Zuidengedrukte gelegenheidsgeschriften waarin de unie tussen de noordelijke en zuidelijke
provincies expliciet ter sprake kwam. 68Het gaat om twee gedichten en een toneelstuk: Denveld-slag van hetschoon-verbond (Roesselare, 1815) van P.J. Rembry, De daegenVan den sestiende, seventiende en achtiende Juny 181^ (Antwerpen, 1815) van J. B. Ms. en

Belle-alliance ou lesjournees memorables [... ] (Leuven 1815) van
Louis-Charles Mallard. 69Volledigheidshalve zij hieropnieuw opgemerkt dat het om een zeer gefragmenteerd beeld gaat van wat
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ermhet. zuidenzoalverscheen'hetislo"tergebaseerdopwater

mdeKnuttelverzameIing aanmateriaal berust, en daarmee"
.

onvolledig. 70

Rembry'over wieverderweinisgegevens bekendzijn, ,
Denveld-dagvanhet^oo"-^7-^nrfnadrukkelijkop-a-an"hetse&
.

wanevolk. Het waren .deversteke Stervelingen dienu eindeSk
mthunlijdenver!ost waren-Hij ^afeen "itgebreidversTagvanii 'et
'van de slag, waarbij hij plastische details niet s'chuwde.

D,oorstokenIichaamsdelen'verwondesoldaten,gekrijs'engehuil:

1 van het strijdtoneel passeerden derevue. Dedichter

. een duidelijk zwart-witschema, waarbij Napoleon de
' slechterik was. Zijnverdorven, overspelige aardstond m

sterkcontrast methetnobelekaraktervandeuTtieme'held^an

w?ter^Q:_deerfprinswillemFrederik.Hijwashetdie~d7'Bel^

sche schaer' had
aangespoord om hun leven

'vaderla nd,
voor koningenaltaer' tewagen. Daarnaastwaserookee7lokaal
voor

het

perspectief: de, BrusseIse vrouwen kregen veel lof toegezwaaid

voorhun.bereldwilligheid

om

de gewo"den
op de

slagve°ld~tev"eru

zorgen. Deze'Brusselscheengelinnen' haddenzichmtzonderl^
1 enverdienden daarom algemene lof.

Rembrys
gedichtgeeftuitdrukkingaan"eengelaagdidentiteitsowelhet lokaleals "ationale
perspectiefspeelt
lz
roLOp
een

lokaleniveaugaathetomstrijdendeBelgischesoldaten ('Beigiers-J en te hulp schietende Brusselse vrouwen ('Brabandsche
yr ouwelien'). Het is bovendien de
strijd die de Belffen-voor
eerste

hunmeuwevaderland
Ieveren:
lonsvolk'dieeerst-maeTstbrydvoor
derlands
Dekt

^ya

bannier, /

zynen naem met

glans;-zyn hoofd

metkuwerier. '71Daarnaastiserhetnationalepe^pectief, waarbii
'Belgenen Bataven' opgaan in eengroter geheel:"ze dr^n

gezamenlijkbijaan'Neeriandschkrygs-roem'endeBrusseFse^el-'
vormen 'de bloem van Neerlands vrouwen'. 72

..._ soort^elyke vemijzingen naareenlokale,Belgischeeneennas, Nederlandse identiteit komen ook voor"bij J.B. Ms, die

maar
liefst tweelierzangen en eenkorte beschouwins'o'verde
oude
groothydt

der

Belgen' publiceerde.

Het is niet

be°kendwle

CTach-ter_deinitiale"J-B-MS-schuilgaat,maaruitzijnwerkspree'kt

eengrote kennisvandegeschiedenisendepolitieke actu^iteit
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Dezelfdeauteurhadinaugustus1814aleenuitvoerigvertoogover
devoordelenvande vereeningederBataefscheenBelgischeprovincien' gepubliceerd. Hij wees daarin onder meer op de oude,

gemeenschappelijke oorsprong van beidevolkeren enop dever-

wantschapvan detwaalfde-eeuwse bestuurders vanAntwerpen

met het Oranjehuis. 73

InDedaegenVandensestiende,seventiendeenachtiendeJuny1815
benadrukte deauteurhetbelangvandediplomatieke afspraken
dieinWenenwarengemaakt.PasnadeoverwinningbijWaterloo

echter,washetvoortbestaan vanhetVerenigd Koninkrijk derNeder-

landen gegarandeerd: 'Het is seker dat den dagvan den 18juny

1815[... ] het Koningryck derNederlanden doorhetbloed ciment
van syne helden, voor altyd gevestigt is.'74Hoewel deauteur her-

haaldelijkover 'Nederland' alshetnieuwevaderland sprak, had
hij ookoogvoor despecifieke bijdragevanhet Belgischevolk,
indusiefdevrouwen, aandestrijd ('de mannengaenom streyd

de Naemsche Poort uytloopen [... ]/ De vrouwen, moeders all'
betrapen zigde hielen/ Men siet hun naer de meest en swaerst'-

gewonde grielen'). 75 Ook de historische uiteenzetting over de
'oudegroothydt der Belgen' richtte zichop dehistorische fundamenten van de Belgische vrijheidsliefde, die in 1792 met dekomst
van de Fransen ruw onderbroken was.

Het Belgische perspectief is ook nadrukkelijk aanwezig in het
toneelspel datdeLeuvense drukker engelegenheidsdichter Louis-

Charles MallardaanWaterloowijdde. 76Indit (Franstalige) stuk
spelen Belgische soldaten de hoofdrol. Alles draait om hun vecht-

lustendapperheid;zijvormenhet'sujetheroiquenational'vandit

spel.VoordeHollandsesoldatenisslechtseenkleinplaatsjegere-

serveerd in de 'troupe de Beiges, Hollandois, Hanovriens etc. rHet

thema van eenheid en trouw speelt niettemin op deachtergrond

eenbelangrijke rol: eris sprake van eenliefdesgeschiedenis tussen

Louise ('laperie duBrabant') eneenvandesoldaten. Detalrijke
referenties naarhunlangdurige vriendschap enhunuiteindelijke
vereniging kunnen ook allegorisch gelezen warden. Daarnaast is

er uitbundige lof voor zowel de koning als de erfprins. Talloze

malenbetuigendesoldatenhunsteunaanWillemI metuitroepen
als'ViveIeRoi!ViveGuillaume!' Hetstukeindigtmeteenloyali-

100
B ELB EN BATAAF

.

DE HAND VAN BROEDERSCHAP TOEGEREIKT

101

^T^iTdTmmandant vandeBe^ischetroep^-'Gej

jureobeissanceeternelle/Anotreprincea'no6tr'e'roL'^cpcu: uej

Het welkom rolt ujuichend aan!

Besluit

t Vereeningsuur is aangebroken

erzamding blljkt
^le ^flettlw
OOTddyke

".] debroedrenzijnonsweergegeven

dat het

gemeenschapsgevocl

Nederlandcnoptwe7msomeun-1

lss^tN
de ^°"i"gv^^n^;;n
ten.T^ctueelt hema was:direct
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