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[Deel 1. 1780-1914]
Voorwoord bij De Lage Landen 1780-1940

Dit boek is mijn Nederlandse versie van een werk dat ik voor de Oxford University
Press geschreven heb en dat zal verschijnen in de Oxford History of Modern Europe.
De twee versies zijn niet identiek. In de Nederlandse tekst kon aan de ene kant
allerlei voor een buitenlands lezerspubliek noodzakelijke informatie worden
weggelaten, maar anderzijds materiaal worden opgenomen dat voor
niet-Nederlanders nutteloos zou zijn. In stijl en strekking zijn beide boeken echter
gelijk.
Het was mijn opdracht een boek te schrijven over de geschiedenis van België en

Nederland in de periode van ongeveer 1780 tot 1940. Hieruit blijkt dat het niet kan
worden beschouwd als een vervolg op het werk dat P. Geyl in de jaren dertig begon
en in de jaren vijftig afsloot, zijn Geschiedenis van de Nederlandse Stam. Zoals
bekend wilde Geyl de geschiedenis van de Nederlandstalige Lage Landen in één
grote interpretatie en vertelling verenigen; in zijn boek, dat tot 1798 loopt, vindt men
de Waalse gewesten van de Zuidelijke Nederlanden dus niet beschreven. Voor mij
kon van een dergelijke beperking geen sprake zijn. Het was mijn taak de
geschiedenis van twee staten te vertellen die weinig sympathie voor elkaar hadden
en waarvan de ene, België, gedurende het grootste deel van de hier bestudeerde
periode voor alle zaken welke men van algemeen belang achtte aan het Frans de
voorkeur gaf boven het Nederlands. Al hadden deze staten om geografische,
economische en historische redenen zeer veel met elkaar te maken, zij legden er
de nadruk op twee geheel zelfstandige gemeenschappen te vormen.
Natuurlijk ligt er een element van willekeur in een dergelijke opzet. Hoe kan men

zonder ernstige verminkingen te veroorzaken de geschiedenis van deze twee landen
lossnijden uit het geheel van de geschiedenis van Europa in het centrum waarvan
zij sinds eeuwen liggen en leven? En waarom juist deze twee in één boek
samengebracht? Wat het eerste bezwaar betreft: ik heb geprobeerd de schade
zoveel mogelijk te beperken. Ten aanzien van het tweede punt dit: van de studie
die ik moest verrichten, heb ik geleerd dat er tussen België en Nederland ook in de
negentiende en twintigste eeuw voldoende overeenkomsten zijn geweest om zin te
geven aan een
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geschiedenis van beide landen in één boek. In sommige hoofdstukken heb ik zelfs
gemeend te mogen proberen om hun geschiedenis niet in afzonderlijke
onderafdelingen te beschrijven maar als één geheel, zo gelijksoortig, leek mij, waren
de reacties van deze landen op de politieke en intellectuele uitdagingen waarvoor
zij stonden. Ik ben op dit punt overigens in het geheel niet systematisch geweest,
maar misschien kan mijn opzet sommige lezers helpen om hun historische
perspectieven wat te verruimen.
In mijn behandeling van de culturele geschiedenis heb ik niet gestreefd naar enige

vorm van volledigheid. De geschiedenis van de beeldende kunsten en de muziek
heb ik buitengesloten en ten aanzien van de letterkunde is mijn houding zuiver
pragmatisch geweest. Op al die plaatsen waar ik meende dat enige verwijzing naar
de schone letterenmijn verhaal kon verhelderen, heb ik niet nagelaten het onderwerp
aan te roeren; nooit heb ik echter een beknopt overzicht van de literatuur willen
toevoegen aan wat ik heb opgezet als een hoofdzakelijk politiek-sociale geschiedenis.
Ditzelfde geldt voor vakken als de godgeleerdheid en de wijsbegeerte, die ik zo vrij
was alleen dan te behandelen wanneer ik meende dat dit mijn betoog kon versterken.
Dit is een boek over België en Nederland geschreven door een Hollander van

geboorte en opvoeding. Ik heb de eerzucht gehad om niet te laten zien dat ik
Nederland vanzelfsprekend beter ken dan België. Indien ik daar niet in ben geslaagd
(zoals ik vrees), dan kan ik alleen maar zeggen: ik heb mijn best gedaan.
Ik heb langer aan dit boek gewerkt dan ik van plan was geweest en het schrijven

heeft mij meer plezier gegeven dan ik kon hopen. Ik spreek mijn dank uit aan een
aantal vrienden, die ik zo nu en dan delen van mijn manuscript ter lezing gaf, voor
hun aanmoediging en hun commentaar. Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan
prof. Maurits de Vroede te Leuven voor veel geduldig en nauwkeurig advies; van
een reeks opmerkingen van prof. R.C. van Caenegem te Gent, die de tekst doorlas,
heb ik naar ik hoop nuttig gebruik gemaakt.

Groningen, september 1975
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Voorwoord bij De Lage Landen 1780-1980

Bij deze vijfde druk van de oorspronkelijke tekst uit 1976 kreeg ik de gelegenheid
het boek uit te breiden met een inleiding die de lezer enigszins op het werk
voorbereidt, drie nieuwe hoofdstukken die de in 1976 onbehandeld gebleven periode
van 1940 tot 1980 beschrijven en een kort nawoord waarin ik enige overpeinzingen
over het karakter van deze aanvulling en over de zin van ‘nationale’
geschiedschrijving in het algemeen formuleer. Het is niet zonder aarzeling dat ik
deze paar honderd bladzijden nieuw materiaal in de openbaarheid breng. Maar
hoezeer ik mij ook van de gebrekkigheid vanmijn werk bewust ben, ik zeg de Engelse
historicus S.T. Bindoff de zin na die deze eens bij de introductie van een boek van
zijn hand schreef: ‘This is my story, and I am sticking to it.’

Groningen, maart 1986
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Inleiding

Een geschiedverhaal dient ergens te beginnen. Dit boek begint omstreeks 1780
toen de inwoners van de Lage Landen, zowel in het noorden als in het zuiden,
gingen streven naar een diepgaande hervorming van de gemeenschappen waarin
zij leefden. Hoe deze vanaf omstreeks 1780 aan zoveel kritiek onderworpen
gemeenschappen tot stand waren gekomen en er toen uitzagen, wordt in de volgende
bladzijden in enkele lijnen geschetst. Het zal blijken dat dit geen rechte lijnen zijn.
De voorgeschiedenis van de twee staten, België en Nederland, zoals wij die nu
kennen, valt niet te beschrijven als een ‘ontwikkeling’, een ‘proces’, een ‘groei’. Zij
kan ook niet uit door de natuur gegeven omstandigheden worden afgeleid. De Lage
Landen maken deel uit van de Benedenrijnse laagvlakte en hebben tegenwoordig
geen natuurlijke oostgrens. In het verleden werden provincies als Groningen, Drenthe
en Overijssel overigens wel in hun expansie gestuit en tegen invasies beschermd
door de grote, zo goed als ondoordringbare moerassen en veengebieden in het
oosten. Het zuidoostelijke deel van België, de heuvels van de Ardennen, behoort
tot een ander landschapstype. De zuidelijke grenzen van Nederland noch die van
België zijn geografisch bepaald; zij zijn puur het gevolg van politieke en militaire
gebeurtenissen. De enige permanente natuurlijke grens van de Lage Landen is dan
ook de Noordzee. Afgezien van het feit dat ze de delta van Schelde, Maas en Rijn
vormen valt in de geografie van de Lage Landen dus geen verklaring te vinden voor
het ontstaan van de twee onafhankelijke staten. De etnische oorsprong van de
bevolking biedt al evenmin veel houvast. Essentieel was in de geschiedenis van dit
gebied het binnendringen van de Germaanse stam der Franken, die zich in de vierde
eeuw in het noordelijke deel van Nederland schijnt te hebben gevestigd en daarna
in de tweede helft van de vijfde eeuw naar het zuiden trok. Dit lange proces van
Frankische kolonisatie had minder effect in het gebied ten zuiden van de huidige
taalgrens tussen de Germaanse en Romaanse dialecten - een grens die van
Grevelingen, ten zuidwesten van Duinkerken, naar het oosten loopt, zuidelijk van
Brussel naar de streek onder Maastricht waar ze plotseling een bocht zuidwaarts
maakt door Luxemburg naar de Frans-Duitse
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grens. Ten zuiden van deze lijn heeft de oorspronkelijke bevolking zich in veel
mindere mate met de Franken geassimileerd dan de schaarsere inwoners van het
noordelijker gebied; in elk geval behield ze haar Gallo-Romeinse dialecten. Ten
noorden van de Rijn en de Maas vestigden zich andere Germaanse stammen; hun
Saksische en Friese talen hebben in Friesland en het oostelijke deel van Gelderland
standgehouden.
De lotgevallen van de Lage Landen werden meer dan door iets anders bepaald

door de zee en de grote rivieren: zij doorbraken de kust, veranderden land in eilanden
en voerden het zand en de klei aan waaruit nieuw land kon ontstaan. Zij hebben
aan deze landstreken, in het bijzonder Nederland, steeds weer nieuwe vormen
gegeven. Van het huidige Nederland hebben alleen kleine delen in het oosten hun
gedaante sinds de ijstijd behouden. In bijna alle andere streken hebben het oprukken
en weer terugtrekken van de zee en de steeds veranderende loop van de rivieren
bepaald of er leven mogelijk was, of dat zich grote watervlakten en ondoordringbare
moerassen vormden waarvan slechts intense en goedgeorganiseerde inspanningen
weer bewoonbaar land konden maken. De huidige kustlijn is heel anders dan die
van de middeleeuwen of zelfs de zestiende eeuw. Sinds de middeleeuwen is veel
land gewonnen, veel echter ging ook verloren. Altijd was er zoveel water in de Lage
Landen dat het de economie als vanzelfsprekend beheerste. Bijna alle provincies
in Nederland hebben een eeuwenlange ervaring in rivier-, kust- en zeehandel en in
visserij. Eeuwenlang waren rivieren belangrijker dan wegen bij het vervoer van
handelswaar en immigranten. De grote rivieren vormden een delta waar culturele
invloeden uit vele delen van de wereld samenkwamen, zodat de Lage Landen al
vanaf de prehistorie een smeltkroes van volkeren en ideeën waren.
Omdat de geografische gesteldheid er zo afwisselend is, heeft ook het gebruik

dat in elk der Lage Landen van de grond gemaakt wordt altijd sterk verschild. In de
gebieden die nauwelijks boven het niveau van de zee liggen, is veeteelt vaak het
meest rendabel gebleken, hoewel op sommige plaatsen de zware klei, in vroeger
tijd door de zee afgezet, het land geschikt maakte voor het verbouwen van tarwe.
Op schrale en zanderige gronden voerde men een gemengd bedrijf: koren en vee.
Het spreekt vanzelf dat de aard van het agrarische bedrijf bepaalde hoe de bevolking
leefde, huizen bouwde, gemeenschappelijke gronden gebruikte en meer in het
algemeen de dorpen inrichtte. Zelfs de eenvoudige dagelijkse zaken als koken,
drinken en de verwarming van de woningen hingen ervan af. Maar ook de oorsprong
van de bewoners, ten noorden van de taalgrens, Fries, Frankisch of Saksisch,
veroorzaakte lokale verschillen die eeuwenlang bleven bestaan. Dergelijke verschillen
bleken uit de dialecten, uit het gewoonterecht dat tot het eind van het ancien régime
werd gebruikt en uit

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



13

vele andere zaken. Maar de grenzen tussen de oude culturele of etnische groepen
vallen niet samen met de grenzen van de provincies waarin de Lage Landen nu
verdeeld zijn: die zijn bepaald door toevallige ontwikkelingen in politiek en
machtsspel.
Dat de politieke geschiedenis van de Lage Landen in de middeleeuwen zo

ingewikkeld was, is een gevolg van zowel ontstaan als ineenstorting van het
Frankische Rijk, dat wil zeggen, de Merovingische en Karolingische constructie die
zeer verschillende gebieden onder één heerschappij bracht: gebieden waar het
christendom gepropageerd of met dwang opgelegd werd en waar een nieuwe
verdeling van de macht ontstond. Tegen het einde van de achtste eeuw was het
hele gebied van de Lage Landen gekerstend en er begon een kerkelijke organisatie
van de grond te komen; het noordelijke Utrecht en in het zuiden Luik hadden zich
al tot kerkelijke centra ontwikkeld. Tegelijkertijd werd de bevolking van veel van de
noordelijke streken, die slechts losse banden met het Romeinse Rijk hadden
onderhouden, voor het eerst met concept en werkelijkheid van het koningschap
geconfronteerd. Het land werd in districten verdeeld, bestuurd door hoge ambtenaren
die ‘graven’ werden genoemd en de directe vertegenwoordigers van de Koning
waren. Hun persoonlijke loyaliteit ten opzichte van de vorst die zij dienden, maakte
echter gaandeweg plaats voor een sterke band met de streek waar zij ingeburgerd
raakten.
De opdeling van het rijk van Karel de Grote in drie stukken na de dood van zijn

zoon Lodewijk de Vrome (814-840), de toewijzing van het grootste deel van de Lage
Landen aan Lotharius, die behalve het middengebied van zijn vaders rijk (met de
Rijn als oostelijke en de Rhône, Saône, Maas en Schelde als westelijke grens) ook
de keizerskroon kreeg, het uiteenvallen van het Lotharingse gebied in de volgende
successieoorlogen - dit hele proces van ontbinding leidde ten slotte tot anarchie.
Deze vormde in de negende eeuw voor Deense piraten een uitnodiging om de
kuststreken te plunderen en dwong de bewoners en hun leiders om op hun eigen
krachten terug te vallen en met de oude Frankische vormen als uitgangspunt een
nieuwe structuur op te zetten. In het zuidelijke deel van de Lage Landen kwamen
in de tiende eeuw machtige grafelijke dynastieën op, sommige, zoals de Vlaamse,
voornamelijk dank zij de energie waarmee ze de Scandinavische invallers wisten
af te slaan, andere eenvoudigweg door hun voordeel te doen met de politieke chaos.
Toen Lotharingen in 925 ten slotte voorgoed deel ging uitmaken van Oost-Francia
(Duitsland), waar de Karolingen waren uitgestorven en werden opgevolgd door
Saksische vorsten, trachtten ambitieuze heren uit de Lage Landen met kracht hun
eigen belangen te bevorderen. Zelfs het met Frankrijk verbonden Vlaanderenmengde
zich in de strijd en probeerde profijt te trekken van de felle vijandschap tussen
Duitsland en Frankrijk.
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Zo hadden in de eeuwen na de Frankische kolonisatie de pogingen om grote rijken
te bouwen als eerste gevolg dat in de plaats van het Romeinse Rijk een nieuwe
vorm van politieke macht ontstond die, hoewel bedoeld om het gebied bijeen te
houden, juist de weg effende voor de ontbinding ervan in talloze hertogdommen
(Limburg, later Brabant en Gelderland verkregen deze waardigheid), graafschappen,
bisdommen en heerlijkheden. Dank zij zijn marginale geografische ligging ten
opzichte van Oosten West-Francia bleef het Lotharingse deltagebied daarna min
of meer buiten de latere ontwikkeling tot de beter georganiseerde staten van het
Duitse Rijk en in Frankrijk. Tot het einde van de veertiende eeuw konden de Lage
Landen hun zaken zonder veel inmenging van buiten regelen. Deze periode van
hun geschiedenis maakt een chaotische indruk, met de eindeloze oorlogen, de al
snel weer verbroken bondgenootschappen, de huwelijksbanden die steeds door
dood en moord tenietgingen. Er is, afgezien van economische factoren, weinig dat
op een tendens naar grotere eenheid wijst. De eenheid die er was lijkt oppervlakkig:
drie eeuwen lang werden de graafschappen Holland en Henegouwen door dezelfde
dynastie geregeerd maar op hun bestuurssysteem na hadden ze niet veel gemeen.
In scherpe tegenstelling hiermeemeent demoderne beschouwer binnen de staten

zelf ontwikkelingen op te merken die hem vol beloften voor de toekomst lijken. Er
ontstonden vormen van bestuur, rechtspraak, belastingheffing en vertegenwoordiging
die, al waren zij in het algemeen van buitenlandse voorbeelden overgenomen, op
een geheel eigen wijze aan de situatie in de Lage Landen waren aangepast. In elk
van de staatjes werd een bestuurssysteem opgebouwd dat, hoewel het met het
algemene patroon van andere middeleeuwse staten overeenstemde, toch was
toegespitst op de omstandigheden in een speciaal gebied. Het gevolg was dat de
organisatie ervan per land sterk verschilde. Ook de structuur van de samenlevingen
was niet gelijk, waarbij een van de opvallendste en voor de toekomst belangrijkste
gegevens wel was dat de macht van de adel in het graafschap Holland beperkt was.
Later, vanaf de dertiende eeuw, verliep ook de ontwikkeling van een
standenvergadering in elk van de staatjes anders, al paste ze steeds in de algemene
lijn. Met andere woorden: door het subtiele beleid van de heersende elites vertoonde
de opbouw van bestuur en vertegenwoordigende lichamen overal zulke eigenaardige
trekken dat de verschillen tussen de Lage Landen erdoor werden geaccentueerd.
Aan de andere kant waren er ook factoren die een gevoel van lotsverbondenheid

mogelijk maakten, maar zij waren economisch en cultureel, niet politiek van aard.
Door de geografische gesteldheid van de Lage Landen sprak het vanzelf dat de
bevolking zich aan handel en scheepvaart wijdde. Vanaf de vroege middeleeuwen
waren er typerende, zij het nog geïsoleer-
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de, voorbeelden van grootscheepse handel, zoals de Friese uit de zevende eeuw.
Later maakten veel van de Gelderse en Overijsselse steden deel uit van de Hanze.
Op den duur bleken de westelijke gebieden aan zee de beste kansen te hebben
zich tot belangrijke centra van handel en nijverheid te ontwikkelen. Al in de elfde
eeuw waren Brugge en Gent bekend om hun connecties met Engeland en diende
Brugge als uitvoerhaven voor de wollen stoffen die Vlaanderen en Brabant
produceerden. In de dertiende eeuw was Brugge een van de belangrijkste markten
in Noord-Europa geworden; zowel de Hanze als Italiaanse kooplieden en bankiers
vestigden er kantoren en de Engelsen kozen de stad voor hun wolstapel. In de
veertiende eeuw telde Brugge meer dan 30 000 inwoners. Tegen het midden van
de eeuw was Gent, met 50 000 inwoners, nog steeds de grootste industriestad van
Noord-Europa, al waren de vooruitzichten voor de Vlaamse lakenindustrie ongunstig
aan het worden. In Holland volgde de verstedelijking, veel later, hetzelfde patroon.
De graven van Holland bevorderden de groei van de steden; zij realiseerden zich
goed welke politieke, economische en fiscale voordelen die hun kon brengen. Maar
de grootste stad van Holland, Leiden, had aan het begin van de vijftiende eeuw nog
slechts 5000 inwoners.
Niet alleen economisch echter, ook op cultureel gebied stonden de staten ten

zuiden van de grote rivieren de hele middeleeuwen door op een hoger plan dan de
noordelijke gebieden. Het was in Limburg, Brabant en Vlaanderen en niet in Holland,
Utrecht of Gelderland dat vanaf de twaalfde eeuw een Nederlandse literatuur vorm
begon te krijgen. Eerst onderging deze sterk de invloed van Frankrijk, zoals ook te
verwachten was in een gebied als Vlaanderen waar vorstengeslacht en adel
Franstalig waren. Maar in de dertiende eeuw werd in Vlaanderen en Brabant
oorspronkelijker werk verricht. Een van de auteurs uit deze periode was de mystica
Hadewych over wier leven wij zo goed als niets weten maar wier poëzie uitzonderlijk
persoonlijk, gepassioneerd en rijk aan verbeelding is. Volstrekt anders maar op zijn
eigen manier even voortreffelijk is het beroemde gedicht Vanden vos Reinaerde,
dat eveneens uit de dertiende eeuw stamt. Over de auteur is nog minder bekend
dan over Hadewych. In de veertiende eeuw schreef Jan van Ruusbroec, die het
grootste deel van zijn leven in zijn abdij bij Brussel doorbracht, prozawerken van
grote literaire en intellectuele kwaliteit, zowel door de diepgang van zijn mystieke
ideeën als door de helderheid van zijn stijl. Ruusbroec had een directe invloed op
Geert Groote uit Deventer, wiens Moderne Devotie, georganiseerd in de beweging
van de Broeders van het Gemene Leven, de mystieke ideeën van de Brabantse
schrijver omvormde tot meer praktische ethische en religieuze voorschriften. Een
van Grootes volgelingen was Thomas a Kempis, die in een klooster bij Zwolle leefde.
Waarschijnlijk was hij de auteur van
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De imitatione Christi, na de Bijbel het meestgelezen boek van de christelijke wereld.
Het binnendringen van de Bourgondiërs in de Lage Landen vanaf het eind van

de veertiende eeuw veranderde de politieke situatie radicaal. In 1364 installeerde
de Franse Koning zijn jongste zoon Filips, die de Stoute wordt genoemd, als Hertog
van Bourgondië. Door zijn huwelijk met Margaretha van Vlaanderen en door zijn
uitstekende verhouding tot de Hertogin van Brabant wist Filips deze beide rijke
staten voor zijn dynastie te verwerven. Vanuit deze basis slaagden zijn nazaten er
in het begin van de vijftiende eeuw in zowel de hele westkust, met Zeeland en
Holland, als Henegouwen, Namen en Limburg in handen te krijgen. In 1524 lijfde
Filips' afstammeling Karel V Friesland, in 1528 het prinsbisdom Utrecht in. Na alle
gebieden in het noorden te hebben verworven veroverde hij ten slotte het hertogdom
Gelre (1543) en daarmee rondde hij zijn bezit in het tegenwoordige Nederland af.
Hij bevestigde dit resultaat door hun als ‘Bourgondische Kreits’ een geprivilegieerde
en vrijwel autonome positie in het Duitse Rijk te bezorgen. De Kreits omvatte ook
Vlaanderen en Artesië; de banden van deze landen met Frankrijk waren in de jaren
1520 verbroken. Het was inmiddels gewoonte geworden om de Lage Landen ‘de
Zeventien Nederlanden’ te noemen. Het is niet helemaal duidelijk waarom. Maar
wat ook met ‘zeventien’ mag zijn aangeduid - zeventien landen, zeventien
soevereiniteiten of iets veel vagers - het feit dat er blijkbaar één naam, hoe
onbestemd en nietszeggend ook, nodig was, toont dat in de Lage Landen door de
Bourgondische politiek meer samenhang was geschapen dan er ooit tevoren was
geweest. Een staat vormden de Nederlanden zeer bepaald niet; er was eerder
sprake van een aantal half-onafhankelijke staatjes die bij elkaar waren gebracht
doordat ze allemaal door dezelfde vorst bestuurd werden. Aan de andere kant
verenigden zowel een aantal institutionele vernieuwingen (bijvoorbeeld het zo nu
en dan bijeenroepen van de plaatselijke Staten in een Staten-Generaal en de
oprichting van centrale rechterlijke en financiële organen) als hun reacties op de
verbijsterende gevolgen van de grootheid van het Bourgondisch-Habsburgse Huis
hen soms in bewondering voor Karel V's glorie en ter verdediging van hun oude
rechten en privileges tegen de inbreuken die de vorst erop trachtte te maken. De
gemeenschappelijke trots het vaderland te zijn van de grootste keizer sinds Karel
de Grote - Karel V was in Gent geboren - en in Antwerpen het modernste
handelscentrum op aarde te bezitten weerspiegelde een zeker besef van eenheid
evenzeer als het gemeenschappelijke wantrouwen tegen pogingen van de heersers
het bestuur te centraliseren met het doel het fiscale systeem te verbeteren en de
belastingen te verhogen zodat meer geld beschikbaar kwam voor de waarlijk
wereldomvattende politiek van het vorstenhuis.
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De Lage Landen vormden een van de actiefste delen van het rijk van Karel V.
Wanneer we inderdaad, zoals wel is voorgesteld, een economie in de categorie
modern mogen indelen zodra 40 tot 50% van de bevolking in een stedelijke
gemeenschap leeft, dan begon een aantal van de Lage Landen dit stadium in het
begin van de zestiende eeuw dicht te naderen. In Henegouwen, een van de meest
agrarische streken in de zuidelijke Nederlanden, woonde ten minste 29% van de
bevolking in de stad. In de vijftiende eeuw was 35% van de Brabanders stedeling;
in Vlaanderen lag het percentage ongetwijfeld nog hoger, al hebben we geen
betrouwbare gegevens. We weten dat in 1514 46% van de bevolking van Holland
in steden woonde. Bovendien was in Vlaanderen, Brabant en Henegouwen een
fors deel van de plattelandsbevolking in de textielindustrie werkzaam terwijl visserij
en scheepvaart veel van de dorpen in Holland en Zeeland bij de markteconomie
van die tijd betrokken. Natuurlijk blijkt de expansie van de economie het duidelijkst
uit de groei van Antwerpen, dat in 1374 ca. 5000 en in de jaren 1560 100 000
inwoners telde, en de bouw van de beroemde Beurs in 1531 ‘in usum negotiatorum
cuiusque nationis et linguae’ gaf zeer concreet de omvang van de stedelijke ambities
aan. Zo vormden de Lage Landen vroeg in de zestiende eeuw een belangrijk centrum
van handel en nijverheid. Brugge wist in deze periode zijn positie nog te behouden
en een aantal noordelijke steden, vooral Amsterdam, leerde snel gebruik te maken
van de mogelijkheden die de nieuwe economische ontwikkelingen boden. Dit feit
bepaalde de latere geschiedenis van het gebied. Het betekende dat de bevolking,
in de jaren 1520 waarschijnlijk in totaal een 1 850 000 personen, al in dit vroege
stadium de voor- en nadelen van kapitalistische expansie leerde kennen: rijkdom,
luxe, verfijnde maar ontwrichtende culturele en religieuze vernieuwingen, sociale
ongelijkheid, het ontstaan van een proletariaat en ernstige sociale onrust die, voor
zover mogelijk, in toomwerd gehouden door harde onderdrukking en bijzonder goed
ontwikkelde maar toch te kort schietende armenzorg.
Karel V trad in 1555 af en hij liet de soevereiniteit over Spanje en de Lage Landen

aan zijn zoon Filips II. Een paar jaar later begon de lange en ingewikkelde reeks
oorlogen en onlusten die in het algemeen als ‘de Tachtigjarige Oorlog’ of ‘de Opstand’
wordt aangeduid. De Opstand was zo bepalend voor de ontwikkeling van de Lage
Landen dat het onmogelijk is de verdere geschiedenis van Nederland en België te
begrijpen wanneer men niet tenminste geprobeerd heeft de betekenis van deze
zestiendeeeuwse rampspoed te bepalen.
De gevolgen van de Opstand werden al duidelijk toen de opstandige gewesten

in 1609 een bestand met de Koning van Spanje wisten te sluiten. De bepalingen
werden ten dele uitgebreid en ten dele bevestigd in de Vrede van Münster van 1648
tussen de jonge Republiek der Verenigde
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Nederlanden en Spanje: de Spaanse vorst behield de soevereiniteit over de Zuidelijke
Nederlanden, maar erkende de onafhankelijkheid van het Noordelijke deel. Het
huidige België stamt weliswaar af van de Spaanse Nederlanden maar het is er
geografisch bepaald niet identiekmee. Op het eind van de zeventiende en gedurende
de achttiende eeuw moest het Zuiden talrijke steden en gebieden aan Frankrijk
afstaan: Artesië, stad en land van Rijsel, Orchies en Doornik, delen van Vlaanderen
en van Henegouwen - onder meer Valenciennes -, de bisschopsstad Kamerijk
enzovoort. Aan de andere kant omvat België tegenwoordig streken als het bisdom
Luik die nooit aan het Habsburgse Huis zijn gekomen. De zeven provincies in het
noorden waren Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland en
Groningen. Het gebied van de Republiek was groter: Drenthe werd gedurende het
ancien régime alleen als een landschap beschouwd en had geen vertegenwoordiging
in de Staten-Generaal, terwijl Zeeuws-Vlaanderen en Nederlands Brabant (nu de
provincie Noord-Brabant) als veroverd gebied werden behandeld en als
generaliteitslanden direct door de Staten-Generaal werden bestuurd. Verreweg het
gecompliceerdst is de situatie in Limburg, nu verdeeld tussen Nederland en België
maar voor 1815, toen het Congres van Wenen het grootste deel ervan aan het
Verenigd Koninkrijk toekende, op een uiterst ingewikkelde manier opgesplitst in
Nederlandse, Spaanse (later Oostenrijkse) en onafhankelijke heerlijkheden die later
in Pruisen opgingen.
Eén ding is duidelijk: de Opstand leidde tot de afscheiding van de Zeven Provinciën

van de Spaanse heerschappij en tot het ontstaan van een nieuwe staat. Maar zelfs
de oppervlakkigste blik op de loop van de Opstand toont dat dit bepaald niet een
doel was dat door de partijen bewust werd nagestreefd. Het calvinisme, een van de
factoren die de Lage Landen in rebellie en anarchie stortten, verspreidde zich het
eerst in Vlaanderen, en het was van belang in Antwerpen voordat het succes
behaalde in zijn latere bastions Holland en Zeeland. Het was bovendien in het Zuiden
dat de algemene ontevredenheid van de bevolking over de manier van regeren van
Filips II door de adel onder leiding van zijn meest vooraanstaande lid, Willem van
Oranje, in concrete en aanvankelijk ook niet succesloze oppositie werd omgezet.
Met andere woorden: de religieuze, sociale en politieke factoren die de Opstand
deden ontstaan traden het eerst op in de meest ontwikkelde provincies van de
Zuidelijke Nederlanden.
De bedoelingen van de diverse groepen die in verzet kwamen waren zeer

verschillend: godsdienstige verdraagzaamheid, belastingverlaging, een grotere
invloed van de plaatselijke overheid op de besluitvorming, voor al deze en nog
andere zaken werd verbitterd gestreden zodat het conflict talloze en steeds weer
andere vormen aannam. Maar één ding was het jarenlang niet: een
onafhankelijkheidsoorlog. Pas in 1581 verklaarden de
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Staten-Generaal dat Filips II de soevereiniteit over de Lage Landen had verbeurd
en het duurde tot laat in de jaren 1580 voor de Staten van de zelfstandig gebleven
provincies de soevereiniteit voor zichzelf opeisten. Toen waren er al ruim twintig
jaar verstreken sinds de eerste ernstige problemen zich voordeden.
In de loop van de opstand trachtten de rebellen de aard van de Staten-Generaal

te veranderen. In de middeleeuwen vormden deze een vergadering waarin de
vertegenwoordigers van de provinciale Staten op bevel van de vorst bijeenkwamen
om gemeenschappelijke problemen te bespreken en voorstellen van de regering,
vooral over belastingen, aan de gewestelijke Staten door te geven. Nu moest zij
een soort nationaal vertegenwoordigend lichaam worden, dat bestuurlijke
beslissingen kon nemen die bindend waren voor alle provincies van de Lage Landen.
Zo probeerden de opstandelingen in zekere zin het eenwordingsproces dat de
Bourgondische vorsten op gang hadden gebracht om hun regering over deze zeer
verbrokkelde landstreken te vergemakkelijken, te versnellen. Maar de basis van de
macht der opstandelingen lag in de provincies, kon ook nergens anders liggen. Een
effectief verzet tegen de Spaanse soeverein kon, zoals de gebeurtenissen steeds
weer aantoonden, alleen georganiseerd worden binnen de provincies, die dank zij
de ouderwetse structuur van de zogenaamde Bourgondische staat hun oude
instellingen, regels, bestuursorganen en gewoonten hadden behouden. Zonder
deze grote mate van lokale autonomie was de Opstand onmogelijk geweest. Het
was dan ook een illusie om te verwachten dat alle Lage Landen zich zouden
verenigen tot een gemeenschappelijke, federale, supraprovinciale of, om het woord
maar te noemen, nationale inspanning om vrij te worden.
Er is nog een factor die zelfs in het kortste overzicht nadruk verdient: in de

Zuidelijke Nederlanden, waar de Opstand uitbrak maar weer werd neergeslagen,
waren de sociale tegenstellingen veel dieper dan in Holland en Zeeland, waar de
Opstand later begonmaar wel succes had. Hiervoor is een aantal redenen te vinden.
Het was van belang dat de economische groei van de Vlaamse en Brabantse steden
sinds de middeleeuwen een toenemende vervreemding, soms zelfs een felle
vijandschap, tussen het patriciaat en de in gilden georganiseerde middengroepen
had doen ontstaan. In de minder ontwikkelde steden van Holland en Zeeland
speelden dergelijke sociale spanningen een naar verhouding veel geringere rol
zodat het meer vanzelf sprak dat de gevestigde burgers zich bij de lagere klassen
aansloten. De status van de adel van Holland en Zeeland was bovendien vanouds
volstrekt anders dan in het zuiden en oosten van de Lage Landen. In vergelijking
met de grootse traditie en welvaart van de Vlaamse en Brabantse edelen leken hun
Hollandse standgenoten arm en politiek machteloos. Het gevolg hiervan was dat
de twee kleine kustprovincies
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sociaal gezien homogener waren dan welk ander deel van de Lage Landen ook.
Naast politieke en puur militaire factoren ligt hierin de verklaring voor het feit dat in
deze gebieden de revolutionaire politiek kon worden voortgezet terwijl zij elders
werd verlamd door talloze onderlinge conflicten. Het maakte het bovendien mogelijk
de oude provinciale instellingen efficiënt te gebruiken en soepel aan de nieuwe
eisen aan te passen; in minder stabiele streken werkten ze veel slechter.
Uit dit korte overzicht vallen drie conclusies te trekken. In de eerste plaats was

het niet verwonderlijk dat een revolutie zo afhankelijk van de zelfstandigheid van
de verschillende provincies er niet in slaagde een nationale, samenhangende staat
te scheppen die de hele Lage Landen omvatte; men moet het uiteenvallen van Karel
V's Bourgondische Kreits niet zien als de dramatische en in wezen toevallige
mislukking van een lang, historisch proces van eenwording. Toch, en dit is de tweede
conclusie, dank zij onder meer de geraffineerde propaganda van de partijgangers
van Willem van Oranje hadden alle groepen, hoe divers ook en hoe fel ze ook
tegenover elkaar stonden, het gevoel gekregen dat de Lage Landen op de een of
andere wijze bij elkaar hoorden en het resultaat van de oorlog een deling van de
Nederlanden betekende en in zekere zin een tragedie was. De derde conclusie is
anders van aard. De Opstand had zich ontwikkeld tot een gevecht tussen gebieden
onder calvinistisch en gebieden onder rooms-katholiek bestuur. Het was voor de
calvinisten gemakkelijker om de macht in Holland en Zeeland in handen te krijgen
en te houden dan in de zuidelijke streken waar het protestantisme het eerst was
opgekomen. Dat wil niet zeggen dat de bevolking in haar geheel overal een bepaalde
scherp omschreven vorm van godsdienst omhelsde. Het is veel realistischer om
aan te nemen dat het voor de meeste mensen aanvankelijk zowel onmogelijk als
onaanvaardbaar was om een keus te maken tussen calvinisme en het
rooms-katholicisme van na het Concilie van Trente. De situatie was nog in beweging.
Maar zodra het bestuur van een bepaald gebied eenmaal had besloten welke
religieuze groepering het zou steunen, moest het wel proberen deze keuze bij de
bevolking ingang te doen vinden. Vandaar de, slechts gedeeltelijk geslaagde,
protestantiseringspolitiek in het Noorden en de vrijwel volledige terugkeer van het
Zuiden tot het rooms-katholicisme. Deze politiek stond overigens wel zeer ver af
van de oorspronkelijke roep om tolerantie in het Noorden, al werd de bekering met
vreedzame middelen opgelegd, en van de praktijk van Karel V en Filips II in het
Zuiden, want nu werd daar geen geweld meer gebruikt om de geloofseenheid te
herstellen.
Zo was dus de toestand aan het begin van de zeventiende eeuw. De uiterst

paradoxale aard ervan wordt op een typerende wijze getoond in de polemiek van
de Zuidelijke jezuïeten tegen de Noordelijke protestanten en
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vice versa - een immense literatuur, zowel in het Latijn als in het Nederlands. Geen
van de twee partijen had het idee opgegeven dat Noord en Zuid in wezen een
eenheid vormden en beide trachtten de band te herstellen. Beide echter wensten
deze vereniging uitsluitend op hun eigen voorwaarden, namelijk op basis van het
alleenrecht voor hun eigen geloofsrichting in alle delen van de Lage Landen.
Aangezien het duidelijk was dat zij dit doel niet konden bereiken, waren ze wel
gedwongen terug te vallen op hun eigen provincies. Daar was hun invloed onbedreigd
of, voor de calvinisten in het Noorden, in elk geval zeer aanzienlijk. Toen de hoop
op herovering van het andere deel afnam, ontwikkelden jezuïeten en calvinisten
een berustende haat tegen elkaar; de tegenpartij werd gezien als onherroepelijk
gecorrumpeerd en volstrekt vreemd. De rol die de godsdienst bij het stabiliseren
van de samenleving speelde deed Noord en Zuid niet alleen uit elkaar groeien, maar
bracht hen er zelfs toe twee tegengestelde protonationale concepties te gaan
verwoorden. Noord en Zuid schenen een antithese van ver uiteenliggende principes
te vormen. Het Noorden, een zeemacht die door een bourgeoisie en haar
handelsbelangen werd beheerst, leek wezenlijk anders dan het landinwaarts gerichte
Zuiden met zijn Spaanse hof in Brussel, zijn jezuïeten, zijn loyaliteit tegenover de
monarchie en zijn in aantal en invloed groeiende adel.
De opvallende ontwikkeling van de economie in de Republiek was voor een fors

deel te danken aan de gevolgen van de Opstand. In 1585 was Antwerpen door de
Spaanse troepen heroverd - en in het Noorden beschouwde men dit als een ramp.
De Noordelijke provincies die de strijd voortzetten ‘sloten de Schelde’, dat wil zeggen,
ze versperden de toegang tot de rivier en maakten het zo vijandelijke schepen
onmogelijk Antwerpen over zee te bereiken. Na de oorlog zette de Republiek de
blokkade ondanks protesten voort. Artikel XIV van de Vrede van Münster bepaalde
expliciet dat zowel de Schelde als de rivieren die Brugge en Gent met de
Westerschelde verbonden, gesloten zouden blijven. Zo konden de Nederlanders
Spaanse of ‘Belgische’ scheepvaart tussen Antwerpen, Gent en Brugge en de zee
verhinderen; in de praktijk strekte het verbod zich ook uit tot de doorvaart van
buitenlandse schepen voorbij Vlissingen. In de jaren 1660 kreeg Antwerpen een
uitweg door kanalisatie van de waterwegen die via Gent naar Oostende voerden,
maar de route was veel omslachtiger dan die over de Schelde. Het verval van
Antwerpen was maar al te duidelijk. De Nederlandse kooplieden gebruikten de stad
als een haven van waaruit zij de gehele Zuidelijke Nederlanden met hun waren
overstroomden. Terwijl de Nederlandse havens in de zestiende eeuw afhankelijk
waren geweest van de Antwerpse markt, was de verhouding nu omgekeerd:
Antwerpen was afhankelijk van Holland. De bevolking van de stad was door de
oorlogen van de zestiende eeuw drastisch verminderd. In 1589
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telde zij nog slechts 42 000 personen. Dank zij de rust van de zeventiende eeuw
groeide zij aan tot 67 000 in 1699; door de oorlogen op het eind van de zeventiende
en in het begin van de achttiende eeuw daalde het getal weer tot 42 000 in 1755.
Amsterdam groeide daarentegen snel van ongeveer 50 000 inwoners in 1600 naar
100 000 rond 1620, 150 000 in 1650 en 200 000 in het midden van de achttiende
eeuw. Zelfs Rotterdam, in de zestiende eeuw nog niet te vergelijken met Antwerpen,
was tegen het eind van de achttiende eeuw groter dan de Belgische haven.
Een tweede factor die de Nederlanders veel baat bracht was de stroom van

calvinistische immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden die met hun rijkdom,
vaardigheden, kennis en energie de groei van de Nederlandse economie en
beschaving in uitzonderlijk hoge mate hebben gestimuleerd. Volgens een recente
schatting zou deze exodus gedurende de halve eeuw van de jaren 1570 tot 1630
ongeveer 150 000mensen hebben omvat. Velen van deze emigranten waren ervaren
en rijke kooplieden of ondernemers wier kapitaal en zakelijk inzicht de vreemde
steden waarheen zij trokken een aanzienlijk voordeel brachten. Het is typerend dat
38% van het beginkapitaal van de Kamer Amsterdam van de VerenigdeOostindische
Compagnie - in 1602 gesticht en tegen het midden van de eeuw zonder twijfel de
grootste onderneming ter wereld - afkomstig was van immigranten uit het Zuiden.
De Noordelijke Nederlanden groeiden uit tot een gemeenschap die een aantal
generaties lang de wereldhandel beheerste en zeer moderne vormen van
handelsorganisatie en bloeiende industrieën tot ontwikkeling bracht. Zodoende
namen zij in zekere zin de functie over die de Zuidelijke Nederlanden in de late
middeleeuwen en de zestiende eeuw hadden vervuld. Dit was voor een groot deel
te danken aan de fysieke aanwezigheid van duizenden Zuidelijken.
Het is onmogelijk om de demografische ontwikkeling van de Zuidelijke Nederlanden

in de zeventiende en achttiende eeuw te schetsen. De enige beschikbare cijfers
hebben betrekking op Brabant, dat in 1526 ongeveer 360 000 inwoners had, in 1709
373 000, in 1755 445 000 en in 1784 618 000, van wie respectievelijk 39, 37, 32 en
24% in steden woonde. Tegen het einde van de achttiende eeuw was Brussel de
grootste stad van de streek geworden (74 000 inwoners in 1784) maar het was
minder dan half zo groot als Amsterdam in die tijd en zelfs kleiner dan het Antwerpen
van de jaren 1560. Voor Vlaanderen kennen we enkele cijfers over de bevolking
van Gent (31 000 rond 1610, 52 000 rond 1690, 38 000 rond 1740) en enige andere
steden, maar van een algemene schatting kan geen sprake zijn. De totale bevolking
van de Zuidelijke Nederlanden zal in het midden van de achttiende eeuw iets boven
de twee miljoen gelegen hebben. Bovendien is één ding duidelijk: de hoge graad
van verstedelijking, die kenmerkend was voor de zestiende eeuw, verminderde,
vooral aan het eind van de achttien-
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de eeuw toen eigenlijk alleen de bevolking op het platteland toenam. Historische
demografen hebben de laatste tijd het materiaal over de Noordelijke Nederlanden
dusdanig zorgvuldig bestudeerd dat het mogelijk werd een algemene schatting te
maken.

Bevolking van Nederland, 1500-1795

Bevolking:Jaar:
900 000-1 000 0001500
1 200 000-1 300 0001550
1 400 000-1 600 0001600
1 850 000-1 900 0001650
1 850 000-1 950 0001700
1 850 000-1 950 0001750
-2 078 0001795

Het is van belang om de demografische ontwikkeling van de provincie Holland meer
in het bijzonder na te gaan, omdat zij iets laat zien van het economische drama dat
zich daar voltrok. Rond 1500 had Holland naar schatting 275 000 inwoners (28,9%
van de totale Nederlandse bevolking), in 1650 903 000 (48,2%) en in 1795 783
000(37,7%). In 1514 woonde 46% van de Hollandse bevolking in steden, in 1622
was dit tot 54% gestegen. Maar voor de meeste steden, behalve voor Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag, waren het eind van de zeventiende en de achttiende eeuw
rampzalig. Steden als Leiden en Haarlem, eertijds beroemd om hun textielnijverheid,
verloren bijna de helft van hun bevolking; andere steden stagneerden. Hoewel de
ontwikkelingen in Nederland sterk verschilden van die in de Zuidelijke Nederlanden,
is het duidelijk dat in beide landen het belang van het stedelijke element in de tweede
helft van de achttiende eeuw relatief afnam in vergelijking met de zestiende en de
zeventiende eeuw.
Al was de zeventiende eeuw in het Zuiden wellicht niet zo desastreus als wel

wordt gesuggereerd, toch staat het buiten discussie dat het land de plaats die het
in economisch en politiek opzicht in de zestiende eeuw innam, had verloren en dat
het vreselijk leed onder de vrijwel voortdurende oorlogen op zijn grondgebied, meer
dan ooit het slagveld van Europa. In de tweede helft van de eeuw vielen de Fransen
met een eentonige regelmaat de Spaanse bezittingen binnen, die de machteloze
regering in Brussel, slecht geleid en zonder voldoende financiële middelen, niet kon
beschermen. Het is een van de ironische gegevens uit de Europese geschiedenis
dat, aangezien Spanje niet in staat was de Franse druk te weerstaan, de taak om
de integriteit van de Zuidelijke Nederlanden te behouden of er
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althans voor te zorgen dat zij niet geheel door Frankrijk werden opgeslokt, nu aan
de Republiek toeviel. Voor haar was het van wezenlijk belang dat de Zuidelijke
Nederlanden min of meer in de toestand bleven verkeren waarin de Vrede van
Munster ze had gebracht: met de Schelde gesloten enmet juist voldoende veerkracht
om als een buffer tussen Nederland en Frankrijk te dienen. Men zag een Franse
bezetting van deze gebieden, waarschijnlijk terecht, als een levensgevaarlijke
bedreiging van de Republiek. Zij zou ongetwijfeld de heropening van de Schelde
hebben betekend en de opgang van Antwerpen tot een zeer geduchte concurrent
van Amsterdam. Erger nog: de Zuidelijke Nederlanden zouden een uitvalsbasis
vormen, zowel te land als ter zee, van waaruit de Fransen de tartend rijke
protestantse Nederlandse Republiek konden vernietigen. Dit was een van de
voornaamste redenen voor de Nederlanders om met zoveel koppigheid en
vindingrijkheid het systeem van allianties op te bouwen dat ten slotte het Franse
imperialisme de voet dwars zette.
De Spanjaarden hielden de Zuidelijke Nederlanden in hun bezit tot de dood van

koning Karel II in 1700. Na de eindeloze Spaanse Successieoorlog (1701-1714)
belandden ze ten slotte in de handen van Oostenrijk. De provincies probeerden niet
eens invloed uit te oefenen op de beslissingen over hun lot, die toch van enorm
belang voor hen waren. De bewoners accepteerden de heersers die over hen werden
gesteld, al gaven ze duidelijk de voorkeur aan een ‘natuurlijke’ soeverein, een lid
dus van het Huis Bourgondië-Habsburg, boven de Franse of Nederlands-Britse
autoriteiten die hen gedurende de oorlog tot gehoorzaamheid hadden gedwongen.
Voor de Zuidelijken was de hoofdzaak dat de soeverein hen op traditionele wijze
bestuurde, met respect voor de oude privileges, zonder de routine van de provinciale
hoogwaardigheidsbekleders te verstoren en zonder ook maar de schijn te wekken
dat hij zou proberen de ‘absolutistische’ ideeën in te voeren die ze in de loop van
de Opstand zo intens waren gaan verafschuwen. In de tweede helft van de eeuw
beheerden de Spanjaarden het land inderdaad meer dan dat ze het regeerden, met
als gevolg dat de provinciale autonomie werd bevestigd en zelfs uitgebreid met
betrekking tot alle zaken die niet van belang waren voor het enige dat de Spaanse
gevolmachtigden ter plaatse interesseerde: militaire aangelegenheden.
Het Oostenrijkse bewind ving onder nog ongunstiger voortekenen aan. Toen de

Nederlanders eindelijk het beheer over de Zuidelijke Nederlanden (die zij te zamen
met de Britten hadden bestuurd vanaf hun overwining in de Slag bij Ramillies, 1706)
overdroegen, dwongen ze de nieuwe soeverein, keizer Karel VI, om extreem
onvoordelige voorwaarden te aanvaarden die in het zogenaamde Barrièretraktaat
(1715, geratificeerd in 1719) werden vastgelegd. Vanaf de jaren 1670 was het de
Nederlanders
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toegestaan een reeks forten in de Zuidelijke Nederlanden bezet te houden; in 1715
werd hun macht nog aanzienlijk uitgebreid, zij het zelfs toen nog minder dan zij
wensten. De Keizer werd verplicht forse bedragen te betalen om de Nederlandse
militaire organisatie te onderhouden, geld dat door de bewoners van het gebied
moest worden opgebracht. Zo ontbeerde Karel VI de gebruikelijke privileges van de
soevereiniteit. Nederlandse troepen hielden de forten van zijn nieuwe provincies
bezet, de beste belastingopbrengsten waren bestemd voor het betalen van de
subsidie, de handelsvoorwaardenwaaraan hij zichmoest onderwerpen beschermden
alle voordelen die de zeemachten in de loop van de tijd voor zichzelf hadden
verworven. De Oostenrijkers ervoeren de Zuidelijke Nederlanden dan ook meer als
een last dan als een nuttige aanwinst. De bevolking zelf was zeer verbitterd over
de situatie waarin zij was gebracht en verschafte slechts met grote tegenzin de
financiën voor wat in feite op een militaire bezetting neerkwam.
Voor de Nederlanders was het Barrièretraktaat niet zozeer een cynische methode

om de Zuidelijke Nederlanden uit te buiten als wel een poging om een betere
verdedigingslinie te scheppen zonder dat het territorium van de staat behoefde te
worden uitgebreid en zonder dat er veel geld in gestoken moest worden. Het
kernprobleem voor Nederland was in de zeventiende eeuw het kleine formaat van
de staat, zowel in land als in bevolking, een staat die dank zij zijn economische
successen tot de verantwoordelijkheden van een grote macht was verheven. Het
was de neiging van veel Nederlandse staatslieden om de buitenlandse politiek zo
in te richten dat de Republiek haar betrokkenheid bij de internationale politiek tot
het absolute minimum kon beperken; dit zou, zo hoopten zij, gebiedsuitbreiding
overbodig maken. Ze stelden zich drie ietwat tegenstrijdige doeleinden en slaagden
er een aantal generaties lang inderdaad in om het wankele evenwicht dat hiertoe
was vereist te bewaren. Zij wilden hun status als grote mogendheid behouden, meer
omdat het nodig was dan omdat ze er genoegen in schepten. Zij wilden buiten
internationale conflicten blijven maar indien ze er toch bij betrokken raakten,
verwierpen ze steeds de ambitie om veroveringen na te streven. De beperktheid
van hun territoriale basis was in hun ogen immers een voorwaarde zowel voor
economische welvaart - de staat diende te veranderen in één drukke stad, niet in
een groot vastelandsrijk - als voor gezond en ordelijk bestuur. Een grote macht zijn,
een klein land blijven en buiten de machtspolitiek staan, dat waren de
basisdoeleinden van de Nederlandse maatschappij in de zeventiende eeuw. Door
het Barrièretraktaat leken de wezenlijke tegenstellingen tussen deze drie aspiraties
ten slotte verzoend. Veilig beschermd door een vestinggordel in een ander land
konden de Nederlanders, die zich goed realiseerden dat ze deze mooie toestand
dankten aan hun invloed in
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de internationale politiek, zich nu wijden aan het nastreven van geluk, dat wil zeggen
welvaart, orde en een levensstijl passend bij de degelijke deugden van de
protestantse bourgeoisie.
Een steeds terugkerend thema in de Nederlandse geschiedenis is de afwisseling

van periodes met en periodes zonder Oranje als stadhouder. Tot 1672 weigerden
de belangrijkste provincies (onder meer Holland) een opvolger voor de in 1650
overleden Willem II aan te wijzen. In 1672 werd de roep om Oranje als redder van
het vaderland door de agressie van Frankrijk en Groot-Brittannië en de verovering
van het halve land door de vijanden zo sterk dat Willem III snel tot stadhouder werd
benoemd. Maar toen hij in 1702 kinderloos stierf meende men het zonder een
dergelijke functionaris te kunnen stellen. Pas in 1747 overtuigde de inval van een
Frans leger de bevolking en de regenten er wederom van dat het verstandig was
om de eindverantwoordelijkheid aan iemand op te dragen die in staat was als centrale
persoonlijkheid in de gedecentraliseerde Republiek op te treden. Willem IV stamde
af van een jongere broer van Willem de Zwijger en hij was, zoals de traditie sinds
1584 in deze tak van het Huis van Nassau wilde, stadhouder van Friesland (vanaf
1711), van Groningen (vanaf 1718) en ook van Drenthe en Gelderland (vanaf 1722).
Nu werd hij eveneens in de andere provincies tot dit ambt verheven en voor het
eerst was er in alle provincies dezelfde stadhouder. Zo kende het Nederlandse
ancien régime twee stadhouderloze periodes, waarvan de tweede niet minder dan
45 jaar duurde, tot nu toe de langste periode in de hele Nederlandse geschiedenis
dat het Huis van Oranje geen enkele rol speelde in de belangrijkste provincies van
Nederland. Hiervoor kan men verschillende oorzaken aanwijzen. Eén ervan was
zonder twijfel het feit dat de Hollandse regenten geen behoefte hadden om de
buitenlandse politiek van Willem III eindeloos voort te zetten. Zeker, de Spaanse
Successieoorlog moest koste wat het kost worden uitgevochten, maar het ging hun
daarbij niet om ambitieuze plannen die verder reikten dan een vredesverdrag. Er
was geen sprake van dat men de richting van Willem III's politiek wilde veranderen.
Men was echter vastbesloten om ervoor te zorgen dat de Republiek geen blijvend
centrum van Europese politiek zou worden.
De barrière slaagde niet in haar doel. Hoewel de Nederlanders dertig jaar lang

in vrede konden leven, was dit meer een gevolg van uitputting bij de Fransen dan
van de kracht der verdedigingslinie. Toen ze ten slotte gedurende de jaren 1740 in
de Oostenrijkse Successieoorlog op de proef werd gesteld, ontmoetten de Fransen
slechts weinig tegenstand en konden zij de forten in korte tijd innemen. Na de Vrede
van Aken in 1748 keerden de Nederlandse garnizoenen terug maar de Oostenrijkse
subsidies werden niet langer betaald. In feite had de linie alleen nog een symbolische
waarde. De Nederlandse staatslieden van de achttiende eeuw waren niet alleen
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even onwillig als velen van hun voorgangers om aan internationale conflicten deel
te nemen, zij verwaarloosden nu zelfs de middelen tot participatie en stonden toe
dat zowel de land- als de zeemacht zo goed als onbruikbaar werd. Dit was een
systeem (voor zover het een systeem was) van ongewapende neutraliteit en het
kon alleen worden gehandhaafd zolang de andere grote mogendheden het
accepteerden; het is boeiend als een aanwijzing voor de graad waarin de Republiek
had opgehouden werkelijk als een echte staat op te treden. Op verzoek van keizer
Jozef II trok Nederland de garnizoenen in 1782 uit de Zuidelijke Nederlanden terug.
Maar Jozef slaagde er niet in de Schelde weer te openen. Het waren de Fransen
die aan de sluiting daarvan een einde maakten. Op 21 november 1792 voer een
Frans eskader de riviermond binnen en er was niets dat de Republiek kon doen
tegen het besluit van de zegevierende revolutionairen om een privilege dat een
inbreuk op het ‘natuurrecht’ van vrije scheepvaart vormde, af te schaffen.

Hoe was nu de toestand van de Lage Landen tegen het midden van de achttiende
eeuw? In de Zuidelijke Nederlanden verschilde het patroon van economische
specialisatie niet wezenlijk van wat het aan het begin van de twintigste eeuw zou
zijn, al was de produktie natuurlijk onvergelijkbaar veel kleiner en al overheerste de
landbouw nog sterk. Over het algemeen was de grond in België eigendom van
grootgrondbezitters maar in de meest welvarende gebieden was het land in kleine
lapjes opgesplitst die door pachters werden bewerkt. Dit was het geval in het noorden
en zuiden van het land, vooral in Vlaanderen, waar op de leemachtige grond een
intensieve landbouw en veeteelt van hoge kwaliteit en in eenmoderne geest mogelijk
waren, waar wisselbouw werd toegepast (wat in de Waalse provincies nog niet
voorkwam), de veeteelt werd verbeterd, nieuwe soorten mest werden ingevoerd en
met succes nieuwe gewassen als aardappelen en tabak werden verbouwd. De
tweede helft van de achttiende eeuw was waarschijnlijk de enige periode in de
Belgische geschiedenis gedurende welke het land genoeg graan, gerst, haver en
veevoer verbouwde om in de eigen behoeften te voorzien. In de Waalse gebieden
was het land veel minder versnipperd. Aan het eind van de achttiende eeuw was
het een belangrijk punt van discussie of dat nu al dan niet moderner was dan de
kleinschalige produktie in Vlaanderen; de praktijk wees in elk geval uit dat het minder
opbracht. De grond was minder vruchtbaar, de methodes waren ouderwetser (in
veel contracten werd nog het drieslagstelsel verplicht gesteld), het weiderecht
bestond nog. Het kostte de Oostenrijkse regering, die in de tweede helft van de
eeuw pogingen deed om de economische groei te bevorderen, veel moeite om deze
in fysiocratische kringen als zeer onvoordelig beschouwde tradities af te schaffen.
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Nauw verbonden met het boerenbedrijf was de huisnijverheid, waarin Vlaanderen
gespecialiseerd was; naar schatting de helft van de plattelandsbevolking in die
provincie leefde van de linnenindustrie, van vlas spinnen en linnen weven. De
meesten van hen waren nog steeds onafhankelijke, zij het arme werkers die hun
eigen grondstoffen verbouwden en aanschaften en hun produkten aan de rijke
kapitalistische kooplieden in Gent en Brugge verkochten. Het kwam nog niet veel
voor dat deze kooplieden de produktie rationaliseerden door de werkers op het
platteland zelf van materiaal en gereedschappen te voorzien en aan hen loon uit te
betalen. Het linnen was goedkoop genoeg om willige kopers te vinden in binnen-
en buitenland, waarbij Spanje van oudsher een van de voornaamste buitenlandse
afnemers was. In het laatste decennium van de eeuw ontstond in Gent - en in enkele
andere steden: Antwerpen, Brussel, Mechelen, Doornik - een nieuwe tak van de
textielindustrie: het katoen. De produktie ervan vond al direct plaats in speciaal voor
dat doel gebouwde fabrieken waar honderden arbeiders werkten. De gebieden in
Zuid-Vlaanderen waar vroeger de draperieën bloeiden waren door Lodewijk XIV
geannexeerd. Maar aan de andere kant van het land, in Belgisch Limburg, leefde
de draperie weer op langs de rivier de Vesdre. Dit was te danken aan een
fabrieksmatige produktie die de Vlaamse linnenwevers nog volslagen vreemd was.
De ontwikkeling van de industrieën in Henegouwen en Namen, die de Belgische

economie in de negentiende eeuw zouden beheersen, had nog geen hoge vlucht
genomen. Het waren bedrijfjes met weinig kapitaal en weinig technische verfijning.
De kolenmijnen, hoogovens en smederijen tussen de Sambre en de Maas waren
voor het grootste deel bezit van abdijen en edelen die maar zelden voldoende in
een onderneming investeerden om groei mogelijk te maken. In een hoogoven
werkten gemiddeld een zeven à acht arbeiders, in een smederij vijf keer zoveel. Nu
kan men bij dit personeel natuurlijk het veel grotere aantal houthakkers optellen dat
nodig was om de houtskool voor de hoogovens te leveren en de mijnwerkers die
de kolen voor de smederijen dolven, toch bleven de onderneminkjes zelf klein en
archaïsch. Naar ijzer was weinig vraag, al was het nodig voor de wapenfabrikanten
in Luik. Het is waar dat de mijnbouw zich veel sterker ontwikkelde dan de
metaalbewerking, vooral in de laatste dertig jaar van de eeuw, ten dele dank zij de
mechanisatie die door de vrij forse investeringen van een aantal ondernemende
edelen mogelijk werd, maar dit was volstrekt onvoldoende om de economie drastisch
te veranderen. Het grootste deel van de industriële produktie kwam, behalve uit de
huisnijverheid, uit talloze bedrijfjes voort die er in elke Belgische stad waren: daar
werden glas, papier, aardewerk, suiker en zijde geproduceerd, met weinig kapitaal
en voornamelijk voor de lokale markt.
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In alle opzichten uitzonderlijk was Luik. De prins-bisschoppen waren onafhankelijke
heersers die niet aan de Oostenrijkse regering onderworpen waren. Het viel
achttiende-eeuwse reizigers op dat de economische uitrusting van het landmoderner
was dan die van de Oostenrijkse provincies. De Luikse belangstelling voor culturele
vernieuwingen werd vaak en met effect gecontrasteerd met de ouderwetse smaak
van zelfs Brussel waar de opera, begunstigd door het hof, een groot publiek trok
maar waar boekhandels schaars waren. Natuurlijk moet het verschil ook niet worden
overdreven: Luik was per slot van rekening een bisdom en de talrijke geestelijken
stonden uiteraard wantrouwig tegenover de Parijse intellectuele en morele modes
die door de Franstalige elite van de stad bewonderd werden. Toch is er een aantal
factoren dat verklaart waarom dat kleine rijkje wist op te klimmen tot een intellectueel
en economisch niveau dat buiten het bereik van de Oostenrijkse provincies lag.
Dank zij de geringe macht van de gekozen prins-bisschoppen, die zich aan het
gezag van een ingewikkeld stelsel van gekozen vertegenwoordigende lichamen
moesten onderwerpen, heerste er een in de Oostenrijkse gebieden ondenkbare
mate van vrijheid. Bovendien is Luikerland, met uitzondering van de streek Hesbaye
ten westen van de stad Luik, onvruchtbaar. Bossen, heide en braakliggend land
bedekken en omringen het kleine vorstendom, dat zich al sinds lang noodgedwongen
op industrie concentreerde. Het werd hierin ook niet belemmerd door de economische
beperkingen die de Nederlandse tariefpolitiek de Oostenrijkse Nederlanden oplegde
en het had via de Maas een goede toegang tot de Nederlandse markt. En natuurlijk,
zowel in de omgeving van Luik zelf als wat verderop langs de rivier was een rijke
voorraad aan kolen beschikbaar. Op het eind van de eeuw begonnen de mijnen
wat te groeien; een aantal had tot 600 arbeiders in dienst. Maar in Luik was kapitaal
al even schaars als in de Oostenrijkse Nederlanden, zodat de schaal van de
industriële ontwikkeling klein bleef. Dat is al evenzeer waar voor de beroemde
wapenfabrikanten in de stad Luik en voor de spijkerfabrieken die in de Nederlandse
werven goede klanten vonden. Desalniettemin was Luik in veel opzichten duidelijk
een modernere stad dan Brussel; met zijn 83 224 inwoners was het groter dan de
hoofdstad van de Oostenrijkse provincies en met zijn diep in de omgeving
doordringende lange straten waaraan huizen en werkplaatsen lagen, bood het de
aanblik van een industriële samenleving, druk, lawaaierig en vies. Ook het veel
kleinere Verviers (12 000 inwoners) was een echte fabrieksstad. Lange straten
waaierden uit langs de rivier de Vesdre en het kanaal, met huizen, fabrieken en de
grote verwaarloosde gebouwenwaarin de slechtbetaalde arbeiders in de belangrijkste
industrie van de stad - de draperie en alle kleine werkplaatsen daaromheen: de
perserij, de scheerderij, de blekerij - een donker, vochtig en benauwd onderkomen
vonden.
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Het leven in de Oostenrijkse Nederlanden en Luik kan in de achttiende eeuw niet
bijster opwindend zijn geweest. Het was bepaald geen achtergebleven gebied maar
er is niets in de beschaving van deze periode dat herinnert aan de intellectuele
avonturen van de Fransen en de Duitsers of zelfs maar aan de spontane openheid
voor buitenlandse invloeden van de Nederlanders. In de Oostenrijkse Nederlanden
werd de invloed van de Verlichting door buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders
opgelegd, vooral door graaf Karel van Cobenzl, een erudiete philosophe en
kunstliefhebber, die in 1753 als Maria Theresia's gevolmachtigd minister werd
aangesteld. De overheid luisterde niet langer naar de kerkelijke adviezen over een
zorgvuldige censuur; Franse boeken konden gemakkelijker worden verspreid dan
tevoren en het aantal boekhandels nam toe. Zo ook het aantal drukkers. Zij zagen
brood in het goedkoop nadrukken van de werken van Franse beroemdheden. In
Brussel verscheen een van de aardigste uitgaven van Rousseaus verzameld werk.
(In Luik werden Voltaires geschriften en zelfs de Encyclopédie nagedrukt.) In Bouillon,
een onafhankelijk graafschap in de Ardennen bij de Franse grens, publiceerde Pierre
Rousseau zijn Journal encyclopédique (opgericht in 1756), het enige literaire
tijdschrift van enig belang in de streek. Het werd financieel gesteund door de
Oostenrijkse regering in Brussel die de sympathie van de redacteur voor een
gematigde vorm van verlicht absolutisme deelde.
De tolerantie van de regering ten aanzien van nieuwe ideeën en haar voorzichtige

steun aan een aantal ervan brachten de traditionalisten ertoe om hun radicaal andere
meningen in een systematische vorm naar voren te brengen. In 1774 begon de
jezuïet F.X. de Feller - zijn orde was in 1773 opgeheven - in Luxemburg de uitgave
van zijn Journal historique et littéraire waarvoor hij niet minder dan 3000 abonnees
vond. Feller werd een vooraanstaand conservatief publicist. Het tekent de culturele
situatie in de Zuidelijke Nederlanden dat zijn werk, hoewel minder van kwaliteit dan
de geschriften van Burke die hij gebruikte of dan die van De Maistre die onder zijn
invloed stond, meer oorspronkelijkheid bezat dan de publikaties van de epigonen
en propagandisten van de Verlichting. Even typerend is het feit dat de poging van
de regering om het middelbaar onderwijs (dat tot 1773 geheel in handen van de
jezuïeten was) te hervormen en aan moderne eisen aan te passen op een droevige
mislukking uitliep. Bovendien drong de Verlichting niet door tot de volkscultuur. In
Vlaanderen bleef de bevolking zich vermaken met de voorstellingen welke ontelbare
amateurtoneelgezelschappen in alle steden en tot in de kleinste dorpen toe
opvoerden. Hun repertoire was volstrekt traditioneel, in veel gevallen regelrecht
ontleend aan middeleeuwse religieuze mysteriespelen, of anders gemoderniseerd
door de vele eenvoudige auteurs die in staat waren nieuwe versies van oude thema's
op een primitieve wijze aan elkaar te
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rijmen. De hogere klassen waren geneigd om neer te kijken op dat soort activiteiten
en zelfs op de taal die erbij werd gesproken. De Vlaamse adel nam de gewoonte
aan Frans te spreken en soms ook het te lezen en het (slecht) te schrijven. De hoge
burgerij ging dit voorbeeld volgen, de vrouwen voorop, die ernstige pogingen deden
om in kleding en spraak de Franse elegantie te evenaren. Toch is het, in het
algemeen gesproken, duidelijk dat het Frans voor de Vlaamse bourgeoisie niet zoals
voor de Vlaamse adel een echte spreektaal werd, maar veel meer een taal bleef
om boeken in te lezen. Een van de voornaamste consequenties van de Verlichting
in Vlaanderen was de bij de hogere burgerij postvattende mening dat het Frans de
enige beschaafde taal was, Franse boeken de enige waren die de moeite van het
lezen waard zouden blijken, Franse kunst en architectuur de ware voorbeelden van
moderne smaak vormden.
Omstreeks het midden van de eeuw was de Republiek zowel cultureel als

economisch veel actiever dan de Zuidelijke Nederlanden, hoewel de
zeventiende-eeuwse grandeur langzamerhand was gaan tanen. Terwijl de vroege
zeventiende eeuw voor de Nederlandse economie een tijd van geweldige expansie
was geweest vertoonden de honderd jaar van 1650 tot 1750 een consolidatie op
het hoge, reeds bereikte niveau. Maar dat was niet voldoende. De grootheid van
Holland in de zeventiende eeuw was te danken geweest aan het feit dat de
Nederlandsemarkt diensten verleende die elders niet te verkrijgen waren. Zij vormde
een entrepot waar de Europese zakenlieden de waren en het kapitaal aantroffen
die zij nodig hadden en waar zij het prijspeil konden bepalen. Bovendien vonden zij
in Holland de schepen en mankracht om de waren naar alle bestemmingen ter
wereld te vervoeren. Slechts één element in deze structuur was duurzaam: de
aardrijkskundige ligging van het land in de delta van de grote Europese rivieren.
Maar in elk ander opzicht was het land uiterst kwetsbaar, omdat het nu eenmaal
afhankelijk was van de noodzaak om de internationale uitwisseling van goederen
en kapitaal te concentreren op één bepaalde plaats die in staat was om als
middelpunt van warenhandel en geldtransacties en bovendien van vrachtvaart te
fungeren. Zolang Zuid-Europa door de toename van zijn bevolking en de slechte
staat van de eigen landbouw gedwongen was om grote hoeveelheden graan uit het
Oostzeegebied in te voeren, had Amsterdam de middelen om het gevraagde te
leveren: zijn kooplieden kochten de voorraden op, brachten deze naar Amsterdam,
sloegen ze in hun pakhuizen op en verscheepten ze op de afgesproken tijd naar
hun cliëntèle. Maar toen Spanje en Italië of welk ander land dan ook rijst en maïs
gingen verbouwen als bruikbare vervanging van koren, had dat zeer nadelige
gevolgen voor de Hollandse markt en alle economische functies die daarvan
afhankelijk waren. Anderzijds, om een voorbeeld te kiezen dat een ander aspect
van het probleem belicht:
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wanneer deOostzeelanden zout nodig hadden, waren de Hollanders in staat geweest
om als financiers en als vervoerders op te treden bij de uitwisseling van graan en
hout uit het Balticum waaraan Frankrijk behoefte had, en het Franse en Portugese
zout waar Noord-Duitsland en Zweden om vroegen. Maar zodra de economische
structuur en de transportmiddelen in Koningsbergen of Stockholm voldoende waren
verbeterd om hun kooplieden in staat te stellen in direct contact met Frankrijk en
Portugal te treden, was de tussenkomst van Amsterdam niet langer onmisbaar.
Dientengevolge dreigde de Amsterdamse stapelmarkt veel van haar betekenis te
verliezen. Wat de toestand zo ernstig maakte was het feit dat niet alleen de positie
van de Amsterdamse markt door deze ontwikkelingen werd ondermijnd, maar ook
die van de stedelijke economie van de Nederlanden in het algemeen aangezien
deze in zo hogemate afhankelijk was geworden van de rol van Holland als entrepot.
De Nederlandse industriële export bijvoorbeeld bestond hoofdzakelijk uit goederen
die als halffabrikaten uit het buitenland op de Amsterdamse stapelmarkt werden
aangevoerd en vervolgens in de Nederlandse nijverheid werden afgewerkt. Met
andere woorden, ook al zag Holland nog lang kans om zijn economie te handhaven
op het peil dat deze in de vroege zeventiende eeuw had bereikt, toch werd deze
dodelijk verzwakt door de toenemende neiging van andere landen om de
Amsterdamse stapelmarkt links te laten liggen. Deze kon weliswaar in stand blijven
maar zij kon haar belang niet in dezelfde mate vergroten als die waarin de Europese
economie in haar geheel bezig was te groeien. Binnen een zich snel ontwikkelende
Europese economie zagen de Nederlanders niet alleen hun overwicht afnemen,
wat zij nog wel hadden kunnen aanvaarden, maar ook hun rol in het internationale
zakenleven kleiner worden en de structuur van hun economische stelsel verouderen.
Centraal in dat stelsel stond de provincie Holland en binnen die provincie

Amsterdam, de stad die in de achttiende eeuw bijna tweemaal zoveel inwoners had
als agrarische gewesten zoals Friesland (met 130 000 inwoners) of Overijssel (122
000). Vanuit het gezichtspunt van Holland bestond de rest van het land (met
uitzondering van Zeeland en het geografische middelpunt, de provincie Utrecht) uit
buitengewesten, politiek van betekenis omdat zij nu eenmaal officieel soevereiniteit
bezaten en in de Staten-Generaal niet overstemd konden worden, maar economisch,
sociaal en cultureel eerder aanhangsels dan evenwaardige deelgenoten in het
verbond van de Zeven Verenigde Provinciën. De tegenstellingen tussen de
verschillende gewesten waren daardoor zo diepgaand dat generalisaties daar
onmogelijk recht aan kunnen doen. De belangen, de macht, zelfs de taal van de
veehoudende hereboeren in Friesland of de adel van Gelderland, die nog in de
achttiende eeuw semi-feodale rechten had, waren nauwelijks vergelijkbaar met die
van het patriciaat in de Hollandse steden. En
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de ellendige levensomstandigheden van keuterboertjes en turfgravers in Drenthe,
van de vlasspinners en linnenwevers in Overijssel en Noord-Brabant hadden heel
andere oorzaken dan die van de werkloze vissers en arbeiders in Holland. De
pachtboeren in Gelderland en Overijssel, die in dunbevolkte streken leefden en in
hoofdzaak werkten om in eigen dagelijkse behoeften te voorzien, stonden voor heel
andere problemen dan de boeren in Holland die zich toelegden op de produktie van
speciale gewassen ten behoeve van handel en nijverheid en op de tuinbouw, maar
geen graan verbouwden.
Toch deed zich in alle provincies een zelfde algemeen verschijnsel voor dat een

regelrechte invloed uitoefende op het hele karakter van demaatschappij: de opkomst,
in de zeventiende eeuw, van een stedelijk patriciaat met grote macht en een
eigenaardige stijl van leven. Deze ‘regenten’ vormden de heersende aristocratie
van de Republiek. Sedert het midden van de zeventiende eeuw hadden zij zich
steedsmeer losgemaakt uit de actieve handel en nijverheid en waren zij hun kapitaal,
bijeengebracht door gewaagde initiatieven in jaren van noeste arbeid, gaan beleggen
in grondbezit en huizen, in aandelen en staatspapieren. Zij bereidden hun zoons
voor op een loopbaan in het politieke leven in plaats van in de handel en zonden
hen eerst naar de universiteit om daar rechten te studeren en daarna op een grote
rondreis door Europa voor hun algemene ontwikkeling. Het is onmogelijk om een
schatting te maken van het aantal der personen die in aanmerking kwamen om als
leden van deze heersende groep te worden beschouwd. Het kan niet erg gering
zijn geweest, aangezien er zoveel functies van allerlei aard te vervullen waren. Men
heeft berekend dat er in de Republiek meer dan 2000 politieke ambten waren die
de bekleders ervan het voorrecht gaven zich als regenten te beschouwen:
bijvoorbeeld het lidmaatschap van de provinciale Staten of de Staten-Generaal,
posten in het stadsbestuur, als burgemeester of raadslid, in de provinciale
gerechtshoven of in de bestuurscolleges van de Oost- en West-Indische
Compagnieën. Al oefenden velen ongetwijfeld verschillende ambten en functies
tegelijkertijd uit en leverde een bepaalde familie op een gegeven ogenblik natuurlijk
meer dan één als regent gekwalificeerde persoon, toch kan men deze aristocratie
in vergelijking met buitenlandse toestanden waarschijnlijk niet als uitzonderlijk nauw
en beperkt veroordelen. De hele bevolking telde tenslotte niet meer dan omstreeks
twee miljoen. Dit maakt het wellicht begrijpelijker dat het patriciaat zich ook in en
na de stormen van de achttiende-eeuwse revoluties met opmerkelijke taaiheid wist
te handhaven, zij het in een minder verheven positie. Want dat de regenten als
heersende groep gedoemd waren te verdwijnen is achteraf bezien nauwelijks
verbazend. In de achttiende eeuw begonnen zij eigenaardigheden te vertonen die
in het geheel niet strookten met de
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principes van behoorlijk en fatsoenlijk bestuur die hun ouders en grootouders
verkondigd en soms zelfs in praktijk gebracht hadden. Het werd hoe langer hoe
moeilijker voor buitenstaanders om deelgenoot in de oligarchie te worden. De kring
was weliswaar te groot om zich ooit geheel af te sluiten, maar in de achttiende eeuw
nam het aantal misstanden hand over hand toe. De heersende families verdeelden
de beschikbare ambten onderling volgens ‘contracten van correspondentie’ (dat wil
zeggen, overeenkomsten om met elkaar op goede voet te blijven) en deze konden
zover gaan dat een zuigeling werd benoemd tot het lucratieve ambt van postmeester.
Wat oorspronkelijk een poging was geweest om de soms felle rivaliteit onder de
regenten in de strijd om macht en profijt te matigen, kwam in de late zeventiende
eeuw en in de eeuw daarna heel dicht te staan bij de opvatting dat openbare ambten
(net als bijvoorbeeld in Frankrijk) min of meer verhandelbaar particulier eigendom
waren.
Veel hiervan verschilde niet wezenlijk van wat in andere Europese landen

gebeurde. Toch bleef dit zogenaamde aristocratiseringsproces waardoor de
achttiende eeuw werd gekenmerkt, in Holland veel gematigder dan elders. De
regenten bleven met al hun overdreven trots nog steeds door en door burgerlijk,
ook al tooiden zij zich met half-adellijke titels en bontgekleurde kledij in plaats van
het zwarte fluweel van hun voorouders en al brachten zij veel tijd door in hun elegante
landhuizen en tuinen langs de Utrechtse Vecht. Wat anders dan burgerlijk konden
zij ook zijn? Afgezien van Frederik Hendrik in het begin van de zeventiende eeuw
slaagde geen van de stadhouders erin om zich te omringen met een vorstelijk hof
dat in omvang en schittering ook maar enigszins leek op dat van Spanje, Frankrijk
of Engeland. Den Haag was weliswaar de plaats waar de stadhouders resideerden,
waar zowel de Staten van Holland als de Staten-Generaal vergaderden en hoge
dignitarissen, diplomaten en de Hollandse adel werkten en hun gasten ontvingen,
het was Amsterdam waar de regenten, onmetelijk rijk en met een sterk
superioriteitsgevoel ten opzichte van al diegenen die de stijl van Den Haag
bepaalden, aan het Nederlandse levenspatroon vorm gaven. En al mochten zij zich
nog zozeer gedragen als bourgeois satisfaits of bourgeois gentilshommes, zij waren
en bleven burgers en niet anders. Zij stelden de normen en bepaalden de inhoud
van de particuliere en sociale omgang, niet slechts voor hun eigen kring maar ook
voor hun minderen, die hun voorbeeld nabootsten en de idealen die zij verkondigden
nazegden. Het verschijnsel dat de Nederlandse maatschappij in haar volle omvang
in de loop van de zeventiende eeuw en nog sterker in de achttiende eeuw doortrok,
was naast de aristocratisering van de kleine heersende groep, de verburgerlijking
van de hele bevolking. Netheid, eerbaarheid, stoffelijke voorspoed en een rustig
gezinsleven vormden de hoofdelementen van de Nederlandse opvatting van wat
geluk was.
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De Nederlanders waardeerden het in de Verlichting dat zij die praktische deugden
onderstreepte.
Algemeen neemt men aan dat de welvaart in de Republiek rond het midden van

de achttiende eeuw niet veel onderdeed voor die van de zeventiende en dat in
Nederland de rijkdom gelijkmatiger was verdeeld dan waar ook elders in Europa.
De bronnen van de welvaart waren in die tijd, waarschijnlijk in deze volgorde van
betekenis, handel, nijverheid, de koloniën en landbouw, maar alleen in de landbouw
was er sprake van expansie of het vooruitzicht daarop. Het karakter ervan was zeer
gevarieerd. Op de drassige grond van Noord-Holland en delen van Zuid-Holland
legden de boeren zich vooral toe op veeteelt, boter- en kaasmakerij (met de Goudse
kaas als een van de voornaamste produkten) en op tuinbouw. Op de zware zeeklei
van de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden was de teelt van tarwe, meekrap;
peulvruchten en koolzaad mogelijk. De Zeeuwse meekrap, waaruit een kleurstof
werd bereid, was een van de voornaamste uitvoerprodukten van de Republiek. De
ateliers waar zij door een man of tien bewerkt werd, vereisten een forse investering
van kapitaal. De belangrijkste agrarische streken buiten Holland lagen in Friesland
en Groningen. In de loop van de eeuw bracht een epidemisch optredende runderpest
veel veehouders die in de zeventiende eeuw goed hadden geboerd, ertoe een deel
van hun land te scheuren en op akkerbouw over te gaan. In de negentiende eeuw
werd koren, niet vee, het hoofdprodukt van Groningen. In andere delen van het land
was het aanzienlijk moeilijker om als landbouwer een behoorlijk bestaan te hebben.
In het oosten van Overijssel (Twente) veroorzaakte de aanwas van de bevolking
bittere armoe voor bijna de helft van de inwoners. De grond was zo schraal dat de
keuterboeren er niet voldoende voedingsmiddelen op konden telen en de dagloners,
die onderkomen vonden in de miserabele plaggenhutten waarvoor Drenthe en
Overijssel tot in het begin van de twintigste eeuw berucht waren, behoorden
ongetwijfeld tot de ongelukkigste leden van de Nederlandse maatschappij. Het
linnenweven, dat in de tweede helft van de zeventiende eeuw als huisindustrie in
Twente was ingevoerd, concentreerde zich geleidelijk in stedelijke nederzettingen,
maar pas in de negentiende eeuw kwam hier een grootschalige textielindustrie van
de grond. In Noord-Brabant, met zijn zanderige bodem, zijn heiden en bossen, was
het al niet veel anders. Daar vond de wassende bevolking eenmoeizaam en onzeker
bestaan in de verbouw van rogge en vlas, in schapenhouderij en in het spinnen en
weven van linnen en wollen stoffen, hoofdzakelijk in loondienst van Amsterdamse
en Haarlemse textielproducenten. Ook hier begon pas in de negentiende eeuw de
textielnijverheid de economische groei te bevorderen.
Tot in de tweede helft van de achttiende eeuw bleef de nijverheid een
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hoofdbestanddeel van de Nederlandse economie. De veelsoortigheid en kwaliteit
van de Nederlandse produkten werden door de tijdgenoten hoog gewaardeerd en
veel ervan werd via de Amsterdamsemarkt uitgevoerd. Deze industrie concentreerde
zich in hoofdzaak in Holland en vormde een van de mooiste voorbeelden van de
technologie tijdens het ancien régime. Zij maakte gebruik van windmolens en van
turf als energiebronnen, van houten mechanismen (zoals in de houtzaagmolens)
en van kanalen om grondstoffen en produkten te vervoeren. De bedrijven waren
van geringe omvang. Alleen in takken van nijverheid als de glasmakerij, de
aardewerk- en pijpenmakerij werkten een dertig tot veertig arbeiders bijeen in
gebouwen die daarvoor speciaal waren neergezet. Zelfs op de scheepswerven -
een levendige bedrijvigheid op dit gebied was te vinden in de Zaanstreek - werkten
in deze periode waarschijnlijk niet meer dan gemiddeld eenman of veertig. Overigens
waren in Rotterdam enkele uitzonderlijk grote werven diemeer dan honderd arbeiders
in dienst hadden. Deze arbeidsintensieve sector van de nijverheid, waarin ruwe
grondstoffen tot eindprodukten werden verwerkt - naast de reeds genoemde takken
behoorden de textielindustrie en de bierbrouwerij tot de voornaamste - wordt in de
Nederlandse geschiedschrijving doorgaans zorgvuldig onderscheiden van de
kapitaalintensieve industrie, die niet alleen voor haar uitvoer geheel van de
stapelmarkt afhankelijk was maar ook voor de invoer uit het buitenland van de
grondstoffen en halffabrikaten die zij afwerkte en verbeterde in de suikerraffinaderij,
zoutziederij, tabakfinering enz. Deze takken van nijverheid konden zich gedurende
de hele achttiende eeuw redelijk goed handhaven, dank zij het voortbestaan van
de monopolistische (maar niet langer expanderende) stapelmarkt. De
arbeidsintensieve industrie ging echter vrijwel geheel ten onder. De voornaamste
oorzaak van deze ramp, die duizenden werkloos maakte en sommige er vroeger
keurig en gezond uitziende steden een somber en verarmd aanzien gaf, was de
concurrentie van Frankrijk en Engeland, thans in staat hun markten voor de
Nederlandse produkten te sluiten. Het kan zijn dat ook de hoge lonen die de
Nederlandse ondernemers moesten betalen als gevolg van de zware accijnzen op
gebruiksgoederen en de daarmee verbonden hoge prijzen voor voedsel, kleding en
woning, een rol speelden - de lonen waren in Holland twee- à driemaal zo hoog als
in de Zuidelijke Nederlanden en in Engeland. Door commentatoren uit die tijd en
door hedendaagse historici is ook wel gesuggereerd dat de ondernemers gedwongen
waren het loonpeil zo op te schroeven omdat zij nu eenmaal meer moesten bieden
dan de al te genereuze uitkeringen die de rijke weldadigheidsfondsen aan de
armlastigen verschaften. Hoe het ook zij, als men ziet dat in 1741 de lonen in de
Leidse textielnijverheid tweemaal zo hoog waren als in het Noordbrabantse Tilburg
en driemaal zo hoog als in het Luikse Verviers,
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dan begrijpt men de onvermijdelijkheid van de ondergang van die eens zo welvarende
en goedgeorganiseerde industrie aldaar.
In hoeverre tegen de achteruitgang in deze sector van de economie de

toenemende opbrengst van de Oostindische handel en de gestadig groeiende
betekenis van Amsterdam als financiële markt opwogen, valt moeilijk te beoordelen
maar het onloochenbare gewicht van deze factoren duidt aan hoe voorzichtig men
moet zijn met de voorstelling dat de Noordelijke Nederlanden, eens zo groot en zo
centraal in het economisch systeem, in de achttiende eeuw afzakten tot een achterlijk
gebied van marginaal economisch belang. Al verloor de Republiek haar voorsprong,
zij bleef een betrekkelijk rijk land vormen met een levendig aandeel in de Europese
cultuur.
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I. De revolutionaire achtergrond
1. De Republiek in de jaren 1780

Het monarchale Europa van de vroege zeventiende eeuw geloofde niet in de
levensvatbaarheid van de jonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Maar
de hoogmoedigste koninkrijken, Engeland en Frankrijk, vielen al in het midden der
eeuw zelf ten prooi aan een crisis die hen tot ondergang dreigde te doemen. De
Republiek echter, al werd zij getroffen door staatsgreep na staatsgreep - in 1618,
1650, 1672, 1747 - en al scheen haar regeringsvorm om de dertig jaar te veranderen,
bleef voor zulke bloedige burgeroorlogen gespaard en loste haar problemen op
rustiger wijze op. Misschien was dat te danken aan haar gebreken: de republikeinse
constitutie was zo vaag, dat zij in velerlei richting gebogen kon worden en zich naar
wisselende omstandigheden kon voegen zonder te breken. Misschien was het te
danken aan haar welvaart: in de zeventiende eeuw met haar heftige economische
moeilijkheden was zij een eiland van rijkdom. Misschien was het ook aan haar
godsdienstige verdeeldheid te danken: slechts een minderheid van het volk was
gereformeerd genoeg om naar een plaats in de regering van deze officieel
gereformeerde staat te streven, terwijl de talloze dissenters, zowel katholieken als
leden van protestantse sekten, het niet alleen met de heersende partijen maar ook
onder elkaar over wezenlijke problemen oneens waren. Hoe dit zij, de politieke
geschiedenis van het Ancien Régime was in Nederland betrekkelijk kalm en stabiel.
Plotseling eigenlijk verviel deze evenwichtige staat in een crisis die vele jaren

duurde. Van ongeveer 1780 tot aan het midden van de negentiende eeuw heeft
Nederland geen behoorlijk gedefinieerde levensvorm gekend. De moeilijkheden
beğonnen met een burgeroorlog in de jaren tachtig van de achttiende eeuw, die
een voorspel van de Franse Revolutie lijkt. Toen kwam de Franse aanval van 1795
en volgde de lange periode van revolutionaire overheersing. In 1813 vond de weer
bevrijde staat weinig van zijn tradities en vrijwel niets van zijn kracht terug; in 1830
schudde hij de met het Noorden verenigde Zuidelijke Nederlanden van zich af in
de verwachting zich weer aan zijn eigen problemen te kunnen wijden, maar zijn
vitaliteit bleek zo afgenomen dat menigeen aan de zin van dit
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geïsoleerde bestaan van derderangs-mogendheid twijfelde. Pas in 1848 slaagde
Nederland erin zich in zijn lot te schikken. Pas in 1848 overwon het de diepe crisis
die omstreeks 1780 begonnen was en die - anders dan de Engelse Revolutie van
de zeventiende en de Franse van de achttiende eeuw, welke groeistuipen waren,
gewelddadige aanpassingen aan zich uitbreidende mogelijkheden - een crisis was
van degradatie, een langzame en uitputtende aanpassing, niet aan de groei maar
aan het verval van rijkdom en macht.
Er is in het bewustzijn van de Nederlanders der achttiende eeuw een wonderlijke

tegenstrijdigheid. Geen letterkunde is zelfgenoegzamer dan die van deze jaren. Met
een zorgvuldig gekoesterde behaaglijkheid beschouwde deNederlander de prestaties
van zijn voorgeslacht en telde hij wat hij bezat en het buitenland nog hartstochtelijk
zocht: vrijheid, tolerantie, burgerlijke orde en een klassieke literatuur die, meende
men, de Oudheid opzij- en voorbijstreefde. Tegelijk echter merkte hij hoe de
buitenwereld met iets van minachting op het land begon neer te zien. In de grote
politiek was Nederland, eens de arbiter van oorlog en vrede, tot een willoos voorwerp
van de machtswil van anderen aan het verworden. Het ontbrak de Nederlandse
staatslieden aan zelfvertrouwen. De Vrede van Utrecht (1713), die aan Engeland,
dacht men, de overwinning gaf welke Nederland bevochten had, bleef een
schrijnende herinnering. Vernedering volgde op vernedering. Slechts met moeite
kon Engeland de oude bondgenoot een actieve rol doen spelen in de diplomatie
van de vroege achttiende eeuw. Maar de Oostenrijkse Successieoorlog bracht
opnieuw de Fransen over de grenzen en zij vonden nauwelijks tegenstand. Vloot
en leger vervielen. Men zag het en het verontrustte ieder. Wie echter kon het
verhelpen? En was het niet beter voor het land om neutraal te blijven? Wat gingen
de beslissende conflicten in Europa en de koloniën deze verzadigde gemeenschap
aan? Tijdens de Zevenjarige Oorlog bleef Nederland inderdaad neutraal en het
verdiende, doordat het kon blijven handeldrijven in oorlogstijd, aan deze politiek.
Maar toch, al scheen het rijker te worden, de klachten der kooplieden klonken luider.
Onder het oppervlak van een cultuur vol futiel zelfbehagen, in een gemeenschap
van pronkende welvaart, leefde de wrevel over een gemakzuchtige staatkunde en
het onrustbarende besef dat het land zijn plaats verloren had, zijn verleden
verloochend, zijn toekomst verspeeld. Al lang voor in de jaren tachtig de grote crisis
tot uitbarsting kwam, waren er velen die er niet aan twijfelden of Hollands rijkdom
nam af.
Klacht en oppositie liggen dicht naast elkaar. Er is dan ook een duidelijk verband

tussen de beschouwingen over Nederlands economisch verval en de opkomst van
de hervormingsgezinde, politieke partij van de patriotten. Het waren zeker niet alleen
de patriotten die wezen op het verval van de
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handel; ook onder hun tegenstanders, de aanhangers van het Huis van Oranje,
waren schrijvers die dat deden. Zo betoogde een van de beste prinsgezinde auteurs,
Elie Luzac, - overigens volkomen ten onrechte - dat het er met de Nederlandse
handel en scheepvaart omstreeks 1780 slechter voorstond dan omstreeks 15701..
Dit echter belette hem niet om met nadruk te stellen dat deze achteruitgang de
economische suprematie van de Nederlanders niet had aangetast2.. De patriotten
waren pessimistischer3.. Indien maar de helft waar is van wat men dagelijks te lezen
krijgt, schreef in 1782 hun tegenstander Van de Spiegel - de latere raadpensionaris
van Holland en van 1787 tot 1795 de leider van het orangistische restauratieregime
-, dan zal de ondergang van de Republiek snel naderen4.. Dit sterke gevoel van
onbehagen beheerste de patriot. Het deed hem zijn nationale bewustzijn tot een
waarlijk modern, maar gekwetst nationalisme opschroeven en politieke hervormingen
eisen die het vaderland de oude rijkdom en kracht moesten teruggeven.
Het tragische van deze poging tot staatkundig en economisch herstel was dat zij

van een onjuiste vooronderstelling uitging. Objectieve economische factoren
degradeerden Nederland tot een bescheidener bestaan en een hervorming die
onherroepelijk verloren glorie wilde herstellen was tot mislukking gedoemd. De
vervalsverschijnselen die men met zo'n ergernis om zich heen zag, waren geen
door psychische oorzaken - luiheid, weeldezucht, slapheid van de staatkunde -
teweeggebrachte storingen, maar aanwijzingen van een fundamentele verandering
in de economische en politieke positie van Nederland. Er was achteruitgang en het
kon niet anders. De ontwikkeling van de zeventiende eeuw was aan de
samenwerking van een aantal gelukkige omstandigheden, die nu niet meer
bestonden, te danken geweest. De basis ervan was de functie van Holland, en
speciaal natuurlijk Amsterdam, als stapelmarkt. De hele economische structuur van
Nederland rustte daarop. En juist deze brokkelde af. Betere communicatiemiddelen
te land en ter zee, de strijdbare concurrentie van Engeland en Frankrijk,
vernieuwingen op het gebied van prijsvorming en commissiehandel die de behoefte
aan een stapelmarkt verminderden, maakten het in veel gevallen mogelijk om het
dure Amsterdam te vermijden en de goederenstroom direct van verkoper naar koper
te leiden. De Nederlandse koopman, of liever een kleine groep van de Nederlandse
kooplieden, kon overigens op deze uitdaging die zijn positie bedreigde een
economisch juist antwoord geven. Hij was dank zij zijn kapitaalkracht in staat om
zijn geld- en commissiehandel uit te breiden nu een expansie van de goederenhandel
onmogelijk werd. Het hoeft echter geen betoog dat deze ontwikkeling van het
financiële naast het commerciële kapitalisme sociaal ernstige gevolgen had,
aangezien bij een waarschijnlijk groeiende bevolking de werkgelegenheid en de
spreiding van de welvaart er, naar
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men moet aannemen, door inkrompen.
Men staat aan het einde van de achttiende eeuw voor een paradoxale situatie.

De tijdgenoten, overtuigd van een scherp verval, hoopten op herstel. Hun oordeel
was even onjuist als hun wens onwerkelijk was. Herstel was onmogelijk omdat de
zeventiende-eeuwse behoefte aan een stapelmarkt was verdwenen. Maar het verval
waarover zij klaagden, bestond niet in de vorm waarin zij het meenden te zien. Er
was geen grote kwantitatieve achteruitgang die het aantal schepen en de totale im-
en export sterk deed verminderen. Kwalitatief slechts, dat is in vergelijking met
bijvoorbeeld Engeland dat zijn in- en uitvoer gedurende de achttiende eeuw
verdrievoudigde, of Frankrijk dat ze vijfmaal zo groot zag worden, verviel de
Nederlandse handel omdat hij stagneerde en de piekjaren van de zeventiende eeuw
niet wist te overtreffen5.. Het is in het geheel niet onbegrijpelijk dat de tijdgenoten
zich vergisten. Deze vergissing was echter van een onberekenbare psychologische
betekenis omdat zij de patriottenpartij belastte met een onjuist uitgangspunt en
onjuiste doeleinden. Terwijl aanpassing aan tot nu toe slechts relatief geslonken
mogelijkheden de leus had moeten zijn van een realistische politiek, streefde het
geïrriteerde nationalisme naar de volkomen restauratie van een positie die slechts
uit de zeer bijzondere omstandigheden van de zeventiende eeuw verklaarbaar was
en jammerde het over een verval dat geen verval was, maar een gevolg van de
natuurlijke groei van Europa.
Al was er dan geen absoluut verval van handel en scheepvaart vóór 1780 of 1795

en verminderde de totale Nederlandse rijkdom niet, de structurele veranderingen
die de economie onderging veroorzaakten wel acute crises in bepaalde bedrijfstakken
en leidden tot een andere verdeling van de welvaart. De technisch achterblijvende
industrie kon zelfs op eigen markt de buitenlandse concurrentie niet aan. Haar
afhankelijkheid van de stapelmarkt - zij was in hoofdzaak een verwerkende industrie
- vergrootte haar kwetsbaarheid. Bovendien joeg het stelsel van zware indirecte
belastingen op de eerste levensbenodigdheden de lonen op en de hoge lonen
joegen de prijzen op. Vrijwel de gehele industrie ondervond hiervan de gevolgen.
Ook visserij en walvisvaart leden onder de ernstige malaise. De Nederlandse
gemeenschap stond dientengevolge voor het probleem van een grote structurele
werkloosheid. Zij kon het niet oplossen. Slechts grondige hervormingen hadden de
nijverheid wellicht enigszins kunnen helpen. Maar tot financiële steun was de
berooide staatskas niet in staat en een belastingherziening, die de openbare financiën
zou saneren en bovendien de voorwaarde was voor loonsverlaging, viel in de
volkomen vastgelopen politieke omstandigheden van die jaren niet te bewerken6..
Het enige dat overschoot, was bedeling van de armen. Maar ook dat was
onvoldoende. Vooral na 1770 scheen het aantal paupers onrustbarend toe te
nemen7..
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Zij leefden in erbarmelijke ellende in de steden of ontvluchtten deze - want in
tegenstelling tot de ontwikkeling in de Zuidelijke Nederlanden schijnt het inwonertal
in de Hollandse steden ook in de tweede helft der eeuw nog terug te lopen - en
zwierven over het platteland.
In scherp contrast met de nood van de armen stond de groeiende voorspoed van

kleine groepen die profiteerden van de activiteit in de financiële sector. Het
Nederlandse kapitaal vond voordelige beleggingen, vooral in het buitenland: men
schatte dat omstreeks 1780 ongeveer 1500 miljoen gulden in den vreemde was
geïnvesteerd8.. De toenemende concentratie van de commerciële en financiële
werkzaamheid in Amsterdam, een belangrijk aspect van de ontwikkeling in de tweede
helft der eeuw, deed de kring van welvaart krimpen. Aangezien de gegevens voor
absolute zekerheid ontbreken, kan men slechts bij wijze van hypothese stellen dat
de regenten en grote bankiers een tijd van voorspoed doormaakten, de kleinere
bankiers, de kooplui, de brede middenstand echter door de economische
achteruitgang en de structurele wijzigingen in het economische stelsel ernstig werden
getroffen. Het lagere volk leed nood, maar de boeren ging het goed9.. De spanningen
in de maatschappij namen in de tweede helft der eeuw dus aanmerkelijk toe. En
het schijnt in de politieke woelingen van de jaren tachtig de economisch
achteruitgaande middenstand van kooplieden en industriëlen te zijn die de
dynamische kracht vormt. Hij is het die herstel eist. Hij is het die, terugdenkend aan
een groot en rijk verleden, zich laat leiden door een overprikkeld nationalisme.
De politieke atmosfeer was totaal bedorven. Pogingen uit de jaren tachtig om de

vastgelopen toestand weer in beweging te krijgen mislukten volkomen, deels omdat
de grote mogendheden - Engeland, Frankrijk, Pruisen - die zeer actief in de
binnenlandsemoeilijkheden van de Republiek waren geïnteresseerd, een natuurlijke
ontwikkeling onmogelijk maakten, deels toch ook omdat de strijdende partijen, die
het buitenland ten slotte zelf in de conflicten betrokken hadden, te weinig scheppende
kracht, doorzettingsvermogen en visie bezaten. Er zijn veel traditionele elementen
in de strijd tussen beide partijen. De hele geschiedenis van de Republiek wordt
gekenmerkt door meningsverschillen tussen secties van het Hollandse stedelijke
patriciaat en het Huis van Oranje. Ook nu was deze tegenstelling de spil van een
tot burgeroorlog ontaardende controverse. De clientèle van het Huis van Oranje
was in 1780 niet anders samengesteld dan in bijvoorbeeld 1680. Willem V van
Oranje, Stadhouder in elk der zeven provincies (hij was van 1751 tot 1795 in functie),
oefende een slecht omschreven maar zeer grote macht uit. Zij was niet op een
enkel, duidelijk principe gefundeerd maar vloeide uit een chaos van bijzondere
rechten, privileges, usurpaties en misbruiken voort. Zijn partij (of liever:
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de van hem voor hun levensonderhoud, carrière en ambities afhankelijke groepen)
was allerminst een eenheid. Maar telt men alle componenten op, dan vormt zich
een indrukwekkende lijst: het officierscorps van het huurleger, de provinciale en
stedelijke besturen in Utrecht, Gelderland, Overijssel, Zeeland en het platteland van
Groningen, een aantal individuele aanhangers, soms van grote invloed, her en der
in de Republiek. De partij had geen scherpe maatschappelijke kleur: zij was
samengesteld uit zeer verschillende belangengroepen. Zij had geen leiding: Willem
V was een goedig en kennisrijk man, maar onbekwaam als staatsman, zonder
besluitkracht, zonder visie, geplaagd door een blinde, formalistische koppigheid en
een taaie geconcentreerdheid op details. Had de partij een ander doel dan star
behoud van een toestand waarin kleine coterieën van profiteurs de macht schenen
te bezitten om der wille van de macht?
Er waren enkele schrijvers die trachtten om de oude Oranjeleuzen aan de

achttiende-eeuwse smaak aan te passen. Zij trokken zoveel mogelijk profijt van de
al sinds talloze jaren tot een gemeenplaats geworden generalisatie dat de prinsen
van Oranje, die zich de vijandschap van het stadspatriciaat vooral in Holland op de
hals hadden gehaald, de beschermers waren van ‘het volk’ tegen de oligarchieën.
De ondervinding had inderdaad geleerd dat het vrij gemakkelijk viel om een
volksmenigte tegen de stedelijke regenten op de been te krijgen en de trouw aan
Oranje van sommige groepen uit de lagere volksklassen scheen onwankelbaar. Op
bijvoorbeeld de calvinistische elementen van de kleine burgerij en de arbeiders, op
de Amsterdamse joden, op de Hollandse boeren voor zover die protestant waren,
kon de Oranjepartij steeds wel rekenen. Sterke, in de laatste twee eeuwen
herhaaldelijk met geweld uitgebarsten sentimenten verbonden de conservatieve
volksmassa met het doorluchte Huis dat de verdediger van vrijheid en godsdienst
was geweest. Meer dan een strijdleus hadden de orangisten hier overigens nooit
uit gemaakt. Nog niemand had ooit een rationele theorie van de orangistische politiek
ontworpen. Deze nu trachtten enkele auteurs op het einde van de achttiende eeuw
op te stellen en al zetten zij slechts haastige lijnen, hun schema, als intellectueel
systeem vrijwel waardeloos, heeft de concrete betekenis dat de constitutionele
monarchie van de vroege negentiende eeuw er zonder moeite op rusten kon.
Elie Luzac (1721-1796) was de beste orangistische publicist uit zijn tijd. Hij was

een onvermoeibaar, goed geïnformeerd, maar partijdig schrijver die zijn
achttiende-eeuwse eruditie in dienst stelde van het politieke conservatisme. Hij
bewonderde Locke enMontesquieu. Zijn grootste vondst was dat hij de Nederlandse
staat als een goed voorbeeld van Montesquieus staat kon prijzen. De scheiding der
machten met als wetgevende macht de vertegenwoordigende lichamen der Staten
en als executieve de Prins van
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Oranje, het evenwicht van sociale groepen - was de Prins niet tegelijk de beschermer
van het kleine volk? -, de menging van de drie regeringsvormen, monarchie,
aristocratie en democratie, het was alles in Nederland natuurlijk gegroeid uit een
onvolprezen gelukkige geschiedenis en het verhief die staat tot de best mogelijke10..
Luzac trachtte deze tastbaar onjuiste stellingen in gladde redeneringen vol briljante
vondsten aannemelijk te maken. Hij vond een volgeling in de jonge, mateloos
ambitieuze Gijsbert Karel van Hogendorp (1761-1834), die in de late jaren tachtig
een poging deed om tegen het oude bouwsel van de Oranjepartij een nieuwe gevel
te zetten. In zijn brieven en voor eigen gebruik geschreven memoranda werkte hij
moeizaam aan de constructie van een politieke doctrine. De Prins van Oranje als
middelaar tussen de regentenoligarchie en het volk, als belichaming van de
constitutie, als uitvoerende macht, als vertegenwoordiger van de staatseenheid, al
deze elkaar soms aanvullende, soms uitsluitende noties probeerde hij in een systeem
op te nemen11.. Hij slaagde nog niet. Zijn studieuze beschouwingen kregen ook geen
praktische zin in de fantasieloze politiek van de Oranjepartij. Maar wel vormden de
in deze tijd door hem zo ijverig verzamelde gedachten het uitgangspunt voor het
werk dat hij in de jaren der Bataafse Revolutie ondernam en dat na de vrijwording
zou worden aanvaard: de definitie van het constitutionele koningschap in zuiver
Nederlandse termen.
Luzac en Van Hogendorp waren uitzonderingen. Zeker, er waren nog wel andere

intellectuelen die het met Oranje hielden, maar talrijk waren ze niet. De pers was
grotendeels in handen van de tegenpartij; vele studenten, professoren en juristen
steunden de modieuze oppositie. Zij noemden zich patriot. Er zat iets paradoxaals
in deze betiteling12.. Toen in 1747 de Franse legers de grenzen overtrokken, wankelde
het heersende stadhouderloze regime onder de felle verontwaardiging van een
patriottisme dat herstel van Oranje wilde en verkreeg. In de loop van de volgende
jaren echter ging de term over op de opnieuw weerbaar geworden anti-orangistische
krachten die er zich in de zeventiende eeuwmee hadden gesierd: al in 1756 werden
de republikeinse regenten zo genoemd13.. De Oranjepartij deed nog wel een enkele
poging om de naam terug te winnen, maar hoezeer ze in het defensief gedrongen
was, bleek toen ze vele jaren later een van haar schaarse weekbladen De
Ouderwetse Nederlandsche Patriot doopte. Patriottisme en anti-orangisme waren
synoniem geworden en al was dit slechts korte jaren zo, deze nomenclatuur wijst
een belangrijke trek van de geschiedenis scherp aan: het feit dat het Huis van
Oranje, sinds twee eeuwen symbool van Nederlands zelfstandigheidsdrang, door
de meest ontwikkelde lagen van het volk niet langer als de drager van de nationale
gedachte werd aanvaard. Het gaf geen leiding meer. Het leek tot een zielloos
werktuig van de Engelse staatkunde verworden.
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De oorzaak van het conflict tussen patriotten en Oranje was niet anders dan die
van alle conflicten tussen de regenten en de stadhouders; de buitenlandse politiek.
Géén Nederlandse staatsgreep of hij staat met de buitenlandse politiek in nauw
verband. Dat was zo in 1618, 1650, 1672 en 1747 geweest, het was ook in de jaren
tachtig van de achttiende eeuw het geval. Het oorspronkelijke van de situatie van
1780 was dat de aanvallende partij deze keer niet de Oranjes waren, zoals bij alle
vorige gelegenheden, maar hun bestrijders. De Republiek trachtte tijdens de
Amerikaanse Vrijheidsoorlog neutraal te blijven. Willem V was duidelijk pro-Engels,
geheel in overeenstemming met de tradities van zijn Huis. Maar de kooplieden bij
wie uiteraard de afkeer van de Engelse concurrentie en van de Engelse acties tegen
neutrale, contrabande vervoerende schepen groot was, waren bereid niet om een
oorlog met Engeland uit te lokken, wel echter om hem te riskeren. De zwakheid van
Willem V bleek in deze situatie al heel duidelijk. Hij deed niets om de open oorlog,
waarheen de geprikkelde stemming leidde, te voorkomen en toen de Engelse
regering de oorlog in 1780 na eindeloze verwikkelingen verklaarde (Vierde Engelse
Oorlog, 1780-1784), aanvaardde hij dit met tegenzin maar zonder tegenstand. Zijn
vijanden leek de strijd, aan de zijde van Frankrijk en de Verenigde Staten, tegen de
oude bondgenoot en rivaal een prachtige gelegenheid om met de Nederlandse
anglomanen, in de eerste plaats Willem V zelf, af te rekenen. Nu het Britse imperium,
de grootste machtsconcentratie na het rijk van Lodewijk XIV, op instorten stond, zou
ook de Nederlandse handlanger van die roofstaat moeten vallen.
Het zonderlinge van de ontwikkeling was overigens dat de vijanden van Oranje

inderdaad de positie van Willem V wisten te ondermijnen, niet evenwel doordat
Engeland ook maar enige schade ondervond van de militaire activiteiten der
Republiek, die noch te land noch ter zee tot een krachtsinspanning van betekenis
in staat was, maar juist omdat de Republiek zo beschamend zwak was. Het was
gemakkelijk om de Stadhouder en militair leider voor de volslagen inertie van leger
en vloot verantwoordelijk te stellen. En dat was ook wat het stedelijke patriciaat,
georganiseerd vooral in de Staten van Holland, onmiddellijk met grote felheid deed.
Het ondernam niets bijzonder origineels: oppositie van de regenten tegen de Oranjes
behoorde tot de vaste elementen van de Nederlandse politiek. De situatie kreeg
echter geheel nieuwe aspecten doordat deze bijna traditionele strijd gekoppeld werd
aan een buiten de provincie Holland ontstane democratische beweging, die zich
tegen Oranje keerde niet met het doel om de macht aan de patricische regenten
over te leveren maar om haar te winnen voor brede lagen van het volk. Al liep het
anti-Engelse en anti-orangistische patriottisme van de regenten in het begin
evenwijdig met het pro-Amerikaanse en democratische patriottisme van
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moderner kleur, het kwam er ten slotte onvermijdelijk mee in botsing.
Geografisch, sociaal en intellectueel is het patriottisme een verbijsterend complex

verschijnsel. De intellectuele inhoud was dubbelzinnig. De regenten deden nauwelijks
moeite om aan hun oude leuzen een nieuwe betekenis te geven: een frisse
aristocratisch-republikeinse ideologie ontstond er in deze jaren niet. De zogenaamd
democratische vleugel echter, die zich naast deze oude groepering ontwikkelde,
stelde wel degelijk een soort programma op en maakte op enkele plaatsen een
begin met de uitvoering ervan. Het zit vol uiterst merkwaardige paradoxen. Een
personificatie van deze paradoxen is de man die men de vader van dit patriottisme
mag noemen: Joan Derk van der Capellen (1741-1784), een edelman uit Overijssel.
Men kan nauwelijks een uitputtende catalogus van zijn tegenstrijdigheden geven:
een fel agitator ten bate van de door half-feodale lasten geplaagde boeren in zijn
provincie maar een man zonder duidelijk sociaal gevoel; een revolutionair
temperament geprikkeld door Engelse politieke theorieën (hij vertaalde onder anderen
Price) maar ten slotte conservatief in zijn streven naar herstel van de oude constitutie;
een democraat die volkswapening eiste maar vrede had met de oprichting van
vrijkorpsen van burgers gericht tegen het orangistische lagere volk. De kracht die
hem dreef, was een sentiment: het nationalisme. Zijn democratische ideeën komen
uit die emotie voort. Maar hij kon dat nationalisme niet in politieke zin verwerken.
Hij streefde ernaar om de stedelijke besturen te democratiseren. Een poging echter
om het federale, uitermate particularistische bestel van de Republiek, waarin de
zeven provincies als slechts door de Stadhouder min of meer verenigde staten naast
elkaar stonden, te verbreken deed deze vijand van de Stadhouder niet. Zou zijn
nationalisme, als het de kans gekregen had zich te verwerkelijken, niet de
versplintering van de natie in lokale patriottismen hebben veroorzaakt14.?
De zwakheid van het patriottische ‘stelsel’ is te wijten aan de organisatie van de

Republiek. Het is moeilijk om revolutie te maken in een staat die geen middelpunt
heeft. Men had noch een duidelijke vijand om te bestrijden noch een hoog gelegen
punt vanwaar men zijn hervormingen tot in de hoeken van het vlakke land kon laten
doordringen. Een democratisering van de stadsbesturen zou automatisch tot de
democratisering van de provinciale Staten hebben geleid en dus ook tot die van de
Staten-Generaal; zij zou de invloed van de Stadhouder op de benoeming van de
stadsbesturen hebben geëlimineerd. Maar zij zou de Staat hebben gebroken, omdat
zij de regering door de regenten, die ondanks de eeuwenlange ervaring van die
groep toch al zo uitermate stroef functioneerde, moest vervangen door die van
politiek geheel ongeschoolde, tot voor kort totaal onverschillige en bovendien
ongesalarieerde burgers15.. De manier waarop de democratisering van enkele
stedelijke besturen - verder is de uitvoering van het
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programma nooit gekomen - werd ter hand genomen, toonde de goede wil, de
gematigdheid, maar ook de onrijpheid van de hervormers.
Het patriottisme was een modeverschijnsel. Vele intellectuelen waren patriot. Ook

de over het algemeen vrij welvarende dissenters steunden het patriottisme omdat
de democratisch-nationalistische doelstelling ervan moest voeren tot de opheffing
van hun politieke uitsluiting16.. Maar al werd het door de Verlichting enigermate
gekleurd, het valt er niet uit af te leiden. Men beriep zich op Engelse theorieën,
citeerde Locke, Price, Priestley - en had eigenlijk evengoed Nederlandse
denkbeelden uit de zeventiende eeuw kunnen gebruiken17. -, maar hanteerde de
Franse auteurs behalve Montesquieu nauwelijks voor politieke doeleinden. Meer
dan op abstracte beginselen steunde men op de historie van de zuiver Nederlandse
instellingen. Het patriottisme is daarom, al werd het in verlichte termen geëxpliceerd,
in principe veeleer tegen de systematische abstractie gericht dan dat het er een
uiting van is. Het schiep geen de hele staat doordringende generalisatie maar trachtte
steen voor steen van het vervallen gebouw der Republiek te vervangen zonder de
constructie te veranderen.
Ook de maatschappelijke basis ervan werd door de politieke organisatie bepaald.

De dynamische factor vormde in alle provincies de economisch achteruitgaande en
zich onzeker voelende middenstand. Deze groep was in het commerciële Holland
natuurlijk het sterkst vertegenwoordigd. Toch was het patriottisme daar beperkter
dan in de andere provincies, omdat de kleine burgerij en de massa van het volk er
als van oudsher bij Oranje bescherming zochten tegen de regentenaristocratie, die
nu in haar guerrilla tegen de Stadhouder de steun van de middenstand had. In
Holland kwam het dan ook herhaaldelijk tot botsingen tussen de burgerlijke patriotten,
die zich in vrijkorpsen hadden georganiseerd, en het stedelijke proletariaat. In
Utrecht, Gelderland, Overijssel en sommige andere provincies was de situatie
radicaal anders. Daar immers was de benoeming van de stedelijke en provinciale
besturen sinds het optreden van Willem III vrijwel geheel van de Stadhouder
afhankelijk en was het regentenpatriciaat dus orangistisch. Zodoende richtte de
sociale afkeer, die kleine burgerij en volksmassa van het stedelijke patriciaat voelden,
zich in deze streken eveneens tegen het Huis van Oranje en kon de middenstand
er in zijn strijd voor de democratisering van het stadsbestuur rekenen op de actieve
hulp van de lagere klassen. Al waren de mogelijkheden van het patriottisme in deze
gewesten dus kleiner dan in Holland omdat het patriciaat het tegenwerkte, het
democratische karakter van de beweging kon er breder en radicaler worden. Dit is
een hoogst belangrijk feit. Het is geen toeval dat de democratische actie in Overijssel
en niet in Holland begon.
Het democratische patriottisme heeft zich van ongeveer 1782 tot 1787 in een

deel van de Republiek kunnen vestigen. Het schiep een partijorgani-

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



49

satie. Van 1783 af kwamen vertegenwoordigers van de beweging uit de verschillende
provincies in vergaderingen van soms zestig tot tachtig man bijeen18.. Bovendien
zochten ook de vrijwilligerslegers, die door de patriotten in de steden op de been
werden gebracht, onderling contact; in 1784 had de eerste nationale vergadering
van burgerkorpsen plaats19.. Al bleek het spoedig nodig om de nadruk meer te leggen
op organisatie in provinciaal verband dan op een die de hele Republiek omvatte,
er was niettemin een coördinerend middelpunt. Op kritieke ogenblikken slaagden
de vrijkorpsen van steden en provincies - in totaal waren er waarschijnlijk ongeveer
28 000 vrijwilligers onder de wapenen20. - er inderdaad in om over de grenzen heen
samen te werken. In enkele Hollandse en Utrechtse steden verwierven de
democratische patriotten feitelijke macht. Willem V werden belangrijke delen van
zijn gezag ontnomen.Want al had hij een leger dat hem ten slotte grotendeels trouw
bleef, hij kon niet handelen, gebonden als hij, de formalist, zich voelde aan
constitutionele regels welke hem voor ingrijpende besluiten afhankelijk maakten
van juist die lichamen - bijvoorbeeld de Staten van Holland - die zich tegen hem
verzetten.
Hoe komt het dat het patriottisme in 1787 machteloos bleek, toen de Oranjepartij

eindelijk scherp optrad? Er zijn tenminste twee redenen voor. In de eerste plaats
verzwakten innerlijke tegenstrijdigheden het patriotse kamp. De ontwikkeling van
het democratische patriottisme was mogelijk gemaakt door de actie van de patriciërs
tegen Willem V. Toen de democraten zich echter ook tegen de stedelijke regenten
keerden, zochten dezen hun heil bij de Stadhouder. Willem V nam hen gaarne in
zijn bescherming. Dit nu isoleerde de democraten. Bovendien vond de Pruisische
koning in een belediging, zijn zuster, Willem V's gemalin, door de democraten
aangedaan, aanleiding om een leger naar de Republiek te zenden dat
genoegdoening moest verkrijgen. De Engelse regering, wier gezant in Den Haag,
Harris, belangrijke hulp had verleend bij het organiseren van de Oranjepartij, liet de
Pruisen graag begaan. Frankrijk, dat de anti-Engelse patriotten steunde, maar afkerig
was van de democratie en bovendien in eigen moeilijkheden verwikkeld raakte, gaf
geen enkele hulp aan de Hollandse revolutionairen. Dezen boden nauwelijks
tegenstand. De meest gecompromitteerden weken uit: waarschijnlijk een 5 à 6000
mensen, onder hen enkelen met groot fortuin21.. Zij vormden in Zuid-Nederland en
Frankrijk emigrantencomités die echter door de loop van de omstandigheden geen
praktische invloed hebben uitgeoefend.
In Nederland organiseerde de Oranjepartij een restauratie, die, ondanks de

talenten van de nieuwe raadpensionaris van Holland, L.P. van de Spiegel, een
ernstige mislukking werd. Het ontbrak de Oranjepartij, die niet eens de moed had
gehad om eigen krachten te gebruiken in de strijd tegen de patriotten, aan visie. Zij
vervolgde de patriotten - en naar het
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schijnt vooral de niet-gegoede patriotten, de kleine kooplui, de winkeliers, de
handwerksbazen22. - zij eiste plechtige verklaringen tot handhaving van de constitutie,
zij zette op overigens zeer ondeskundige wijze enkele stadsbesturen om, maar nam
geen positieve maatregelen. Het bleek onmogelijk om het belastingstelsel te
hervormen; toch was dat meer dan ooit nodig nu de provincie Holland vele miljoenen
gebruikte om de Oostindische Compagnie op de been te houden hoewel de grote
bankiers en kooplieden die én patriot waren én gekant tegen het Oostindische
monopoliestelsel, alle medewerking aan het nieuwe regime weigerden. De Hollandse
schuld liep onrustbarend op. Lening na lening mislukte. Voor versterking van het
hopeloos zwakke leger - een steeds dringender urgentie nu de Fransen naderden
- was geen geld beschikbaar. De belastingen waren overigens hoog genoeg: een
gezin in Holland, dat ƒ 2000 's jaars uitgaf, betaalde, schatte men, een ƒ 600 aan de
voor het merendeel indirecte belastingen23.. Maar de inning was slecht georganiseerd;
de uitgaven waren slecht doordacht. De andere provincies brachten bij de federale
kas vrijwel niets meer in en er was niemand, die genoeg gezag bezat om hen te
dwingen aan hun verplichtingen te voldoen. Een gevoel van machteloosheid
beheerste de staat. Het verval dat de patriotten hadden trachten te keren werd, nu
zij waren verdreven of gedwongen tot sabotage, door niemand meer geremd. ‘Ik
zie de zwakheid, de kleinheid van de Republiek’, schreef Van de Spiegel in 1794
aan de gemalin van Willem v, ‘en de geheele desordre voor de deur ...’24.
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2. De Oostenrijkse Nederlanden in de jaren 1780

Van de Republiek naar de Oostenrijkse Nederlanden leek omstreeks 1750 nog een
stap uit de nieuwe tijd naar een ouder tijdvak. De maatschappij van het Zuiden werd
niet beheerst door een oligarchie van burgerlijke afkomst die - hoezeer ook, als alle
achttiende-eeuwse oligarchieën, tot geisoleerde en parasitaire groep vergroeid -
alleen al door haar bestaan de ontkenning van het oude standenbesef betekende,
maar door de traditionele en schijnbaar nog steeds vast gevestigde machten van
adel, geestelijkheid en gilden. De economische en sociale kracht van de adel was
ongebroken. Hij beschikte over meer kapitaal dan enige andere maatschappelijke
groep - al was de geestelijkheid rijker - en door de stijging van de opbrengsten der
landerijen nam zijn fortuin in de achttiende eeuw toe. De adellijke levensvorm in de
Zuidelijke Nederlanden was bovendien zo eenvoudig en provinciaal, dat de hogere
winsten slechts voor belegging in hypotheken en andere veilige fondsen werden
gebruikt en niet voor de verfraaiing van het bestaan25.. Natuurlijk was deze positie
niet in alle provin-
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cies even overheersend. In Brabant en Henegouwen was zij groter dan in
Vlaanderen. Maar ook in die laatste provincie, waar de adel niet in de Staten was
vertegenwoordigd en waar het kleingrondbezit van onafhankelijke boeren een
typerende trek van het economische en sociale leven was, domineerde de adel de
maatschappij en streefde de opkomende klasse der industriële burgerij als haar
hoogste ideaal naar toelating tot de oude, aristocratische kring26..
De geestelijkheid was zeker niet minder invloedrijk in economisch, sociaal en

cultureel opzicht. Zij bezat onuitputtelijke rijkdommen. Zij bezat grond - de tijdgenoten
beweerden met duidelijke overdrijving: driekwart of de helft van het totale landbezit
in de Oostenrijkse Nederlanden27.; zij bezat dank zij de lage pachten die de kloosters
hieven en de welgesteldheid van de meeste zeer grote boeren die haar grond
bewerkten28., de trouw van de economisch sterkste groepen der landelijke bevolking;
zij was de beschermster van de armen en door haar onderwijs drukte zij een stempel
op de beschaving van het hele volk. Zij was vrij talrijk: op een totale bevolking, die
in 1784 op 2 272 962 inwoners geschat wordt (het Luikse met zijn ongeveer 400
000 mensen, dat niet onder Oostenrijk hoorde, uitgesloten) waren meer dan 17 000
mannen en vrouwen - dat is ongeveer 1 op 133 tegen in Frankrijk 1 op 240 - in de
een of andere vorm lid van de geestelijkheid29..
De derde stand was georganiseerd in een zeer ingewikkeld gildesysteem dat in

de zeventiende en achttiende eeuw vanuit de steden, waarin het zijn wortels had,
was uitgegroeid over het platteland en nu ook de industrieën (vooral de
textielnijverheid) die in de zestiende eeuw voor zijn dodende greep uit de oude
centra als Gent en Brugge waren gevlucht, had weten te omvatten. Als overal elders
in Europa waren de gilden al lang geen organisaties meer die ook de belangen van
de werknemers en het publiek behartigden; zij werden beheerst door de patroons,
zij waren klein-burgerlijk. Zij vormden een belemmering voor de groei van de
economie. Maar zij leken ten dode opgeschreven, niet alleen omdat regering en
publieke opinie hun opheffing of sanering verlangden, maar ook omdat door de
woekering ervan tijdens het Ancien Régime geen plaats voor elk van hen meer
overbleef: gilde bestreed gilde en in eindeloze processen om competentiekwesties
putten zij hun financiële kracht uit. Het stelsel was van binnen uit aan het verslijten,
eenvoudig omdat het zich te ver ontwikkeld had30..
Men kende dit alles in deze vorm niet meer in het Noorden. Al was ook in de

Republiek het leven in de laatste eeuwen gehiërarchiseerd, de maatschappij was
er toch minder stabiel. Het merkwaardige is echter dat in het Noorden, waar de
economie stagneerde, de samenleving niet in staat was haar zeventiende-eeuwse
vormen te breken, terwijl in het Zuiden een ouder gemeenschapspatroon een snelle
en verrassende economische ont-
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wikkeling toeliet zonder erdoor te worden aangetast. De burgerlijke
regentenmaatschappij van het Noorden was in verval; de crisis ervan lokte het
patriottisme uit, maar belette tegelijk de verwerkelijking van zijn programma. In het
Zuiden roerde zich een economische dynamiek die in scherp contrast stond met de
Noordelijke lethargie maar die, al werd zij door de verlicht-despotische regering in
zekere zin bevorderd, nog in het geheel niet vijandig scheen aan de standenstructuur
van het gemeenschapsleven.
Inderdaad, de Zuidnederlandse economie ontwikkelde zich. Maar die groei is niet

vergelijkbaar met de zeventiende-eeuwse opgang van Nederland. In aard en
uitwerking was de Zuidelijke vooruitgang veeleer verwant aan die van Frankrijk
sinds het einde van de zeventiende eeuw. Het was geen vooruitgang die de oude
sociale vormen uitholde of brak, maar een ontwikkeling binnen het traditionele kader.
De groei was het sterkst op het platteland. In Brabant bijvoorbeeld nam de
plattelandsbevolking in de drie decennia van 1755-1784 met 44% toe, de
stadsbevolking met 25%31.. Ook in de Vlaamse steden was de toeneming van de
bevolking na de groei van de zeventiende en de inzinking tijdens de eerste helft der
achttiende eeuw in vergelijking met de ontwikkeling op het platteland slechts vrij
gering. Zo telde Brugge in 1699 35 156 inwoners, in 1748 27 821, in 1784 ten slotte
30 846. In Gent en Antwerpen treft men een dergelijk verschijnsel aan32.. Het valt
moeilijk uit te maken in hoeverre deze demografische tendens die kenmerkend is
voor heel West-Europa, een gevolg van of juist een stimulans tot de hogere
produktiviteit van de landbouw is geweest. Beide feiten zijn in elk geval
onmiskenbaar. De Zuidelijke Nederlanden vormen er al een heel overtuigend bewijs
voor. Dank zij nieuwe ontginningen, intensifiëring van de landbouwmethodes, betere
bemesting bereikte de agrarische produktie een opmerkelijke hoogte. Het is overigens
lang niet zeker dat de bevolking in haar geheel veel van deze stijging in de welvaart
heeft geprofiteerd. Integendeel, het proletariaat, de kleine boeren en de
industriearbeiders hebben het waarschijnlijk steeds slechter gekregen, al was ook
de stijging van de graanprijzen na 1756 die - aangezien de lonen gelijk bleven -
zoveel ellende in West-Europa heeft teweeggebracht, in de Zuidelijke Nederlanden
merkwaardigerwijs relatief vrij gering.33. De gapende wond van het Ancien Régime,
het erbarmelijke pauperisme, kon bovendien in deze hoofdzakelijk agrarische
maatschappij met haar dichte bevolking niet genezen: de tijdgenoten meenden
integendeel dat na 1770 het aantal armlastigen toenam34.. Veel te geringe
industrialisatie en handel, gebrek aan werkgelegenheid, totaal onvoldoende scholing
- in 1789 bezocht de grote meerderheid van de kinderen in Vlaanderen geen school35.
-, ondanks goede bedoelingen geheel inefficiënte armenzorg, dit alles te zamen
schiep het onoplosbare probleem dat de onontwikkelde maatschappijen van deze
tijd teisterde en dat ook in de Zuidelijke Nederlanden, ondanks
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de snelle economische vooruitgang, in hoge mate acuut bleef.
De ontwikkeling van handel en industrie was belangrijk maar zij bleef toch vrij

beperkt. De mogelijkheden tot commerciële expansie waren gering in dit land
omklemd door protectionistische buren en zonder recente ervaring in scheepvaart
en overzeese handel. Het wat geïsoleerde, parochiale karakter van de maatschappij
blijkt scherp uit de krampachtige, maar ten slotte steeds mislukte en ook nooit
behoorlijk volgehouden pogingen om de ban van een agrarische, continentale
economie te doorbreken. Overigens deed de regering zeker haar best en werd er
ook wel wat bereikt. Oostende, met het binnenland verbonden door een groots
geprojecteerd wegennet te land en te water, groeide uit tot een haven van nationale
betekenis die uiteraard geen belemmering van de sluiting der Schelde ondervond.
Speciaal de handel met de Noordelijke Nederlanden kreeg bovendien in de laatste
decenniën van deze eeuw een ander karakter. Sinds het begin van de zeventiende
eeuw was het Zuiden het slachtoffer van het Noordelijke handelsimperialisme
geweest; nu echter herstelde het zich en verzachtte het zijn economische
afhankelijkheid van de vervallende Republiek36.. Ook in de industrie, vooral in de
textielbedrijven, deden zich vernieuwingen voor die door de protectionistische
regering werden bevorderd en de eenzijdigheid van de economie enigermate braken.
De mogelijkheden tot een grootscheepse exploitatie werden echter beperkt door
het gebrek aan kapitaal. De adel en de geestelijkheid waren onvergelijkbaar veel
kapitaalkrachtiger dan kooplieden en industriëlen - men heeft berekend dat deze
klassen in Brussel vijfmaal meer bezaten dan de handelaars en dat de vijf grootste
abdijen van Gent evenveel inkomsten hadden als alle gegoede burgers van de stad
te zamen -, maar zij waren niet bereid hun geld in deze ondernemingen te
investeren37.. Het bank- en kredietwezen was nog in een zeer primitieve staat. Toch
was er ontwikkeling en vormde zich in sommige steden een groep van gegoede
ondernemers die de belangstelling hadden voor technische vernieuwingen, die op
geen enkele manier in het kleinburgerlijke gildesysteem waren opgenomen en die
de mogelijkheid schiepen om de industriële revolutie in de Zuidelijke Nederlanden
door te voeren. Een dergelijke groep ontbrak in het Noorden.

Zo kan men dus het Zuiden tegenover het Noorden plaatsen als een
contrareformatorische, agrarische staat die een zekere welvaart ontwikkelde,
tegenover een burgerlijke, protestantse republiek waarvan de eenzijdige
handelseconomie stagneerde en verviel. Maar deze tegenstellingen karakteriseren
toch slechts enkele aspecten van de situatie. Juist in de jaren tachtig van de
achttiende eeuw immers ziet men belangrijke elementen van de Zuidelijke
maatschappij een keer naar het Noorden maken, in zowel overdrachtelijke als
letterlijke zin. Het is inderdaad hoogst opmerke-
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lijk dat de oppositie tegen het verlicht despotisme van Jozef II het Zuiden als het
ware natuurlijkerwijs naar het Noorden dreef. Op zichzelf was het overigens niet
een geheel nieuw verschijnsel dat onvrede over de vreemde heerser groepen
Zuidnederlanders contact had doen zoeken met de vrije Republiek. Iets dergelijks
was in de jaren dertig van de zeventiende eeuw gebeurd en ook nog in 1706, toen
Brabant en Vlaanderen in opstand tegen het Franse bewind kwamen. Het is ook
geen onbegrijpelijk verschijnsel. Ten slotte waren de Noordelijke Nederlanden zo
nauw bij wat in het Zuiden gebeurde betrokken, dat men van hen enige hulp
verwachten kon. Maar bij deze opportunistische motieven kwam toch ook dat de
Zuidnederlanders die tegen vreemde regeringen het eigene wilden verdedigen, de
verwantschap met het Noorden, waar veel van dat oud-Bourgondische erfgoed ook
nog bewaard scheen te zijn, scherper gingen voelen. Of misschien is verwantschap
een te sterk woord en is het beter te spreken van begrip voor de gemeenschappelijke
historische oorsprong. Dat beide landen in allerlei opzichten nog op elkaar leken,
bleek inderdaad duidelijk toen de federalistische en particularistische structuur van
de twee staten en de conservatieve aard van hun bevolkingen een zekere
gelijksoortigheid gaven aan de revoluties die beide in de jaren tachtig van deze
eeuw vrijwel tegelijk in onrust brachten en die, al waren zij tegen totaal verschillende
situaties gericht, uit vergelijkbare tradities en tendenties voortkwamen.
Vanaf de tijd der Bourgondische hertogen hadden de vreemde heersers over de

Zuidelijke Nederlanden het eigen leven van deze oude gewesten ontzien. Hun
politiek tastte de lokale rechten en autoriteiten zo min mogelijk aan en trachtte slechts
over hen heen het gezag van een centrale regering te handhaven. In de provincies
kwamen de Statenvergaderingen regelmatig bijeen en zij waren veel meer dan in
de Noordelijke Nederlanden, waar zij beheerst werden door de regentenoligarchie
en eerder regeringsraden dan representatieve lichamen waren, nog
vertegenwoordigingen van de oude standen. Hun macht, gebaseerd op allerlei als
provinciale constituties beschouwde privileges - de beroemdste is natuurlijk de
Brabantse Blijde Incomste - was niet gering; vooral in belastingkwesties woog hun
beslissing zwaar. Ook in de organisatie van de rechtspraak hadden de centrale
regeringen volstaan met de overhuiving van de traditionele gerechten door nieuwe
tribunalen. Als gevolg daarvan bestonden onder de hoge bescherming van het
staatsgebouw de oneindig gevarieerde, onoverzichtelijk ingewikkelde vormen van
een op honderden manieren in kleine secties gebroken federale gemeenschap
voort.
Er was in de Zuidelijke Nederlanden zelf tegen deze tradities hier en daar oppositie

gekomen. In de jaren vijftig slaagden vooruitstrevende persoonlijkheden in
Vlaanderen erin om het provinciale bestuur te verbeteren en de provinciale financiën
te saneren. Maar omdat hun belangstelling, hoe-
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zeer ook door Montesquieu en door de Verlichting in het algemeen gekleurd38.,
uitging naar de bestuurstechniek en niet naar de zuivere staatkunde, konden zij hun
werk ten uitvoer brengen zonder de oude principes op opzienbarende manier aan
te tasten. Hiertoe nu was keizer Jozef II die, toen hij in 1781 als jong landsheer een
studiereis door België maakte, getroffen was door de verwarring van bestuur en
rechtspraak, niet in staat. Het uitgangspunt van de hervormingen die in de jaren
tachtig als een slagregen op de Nederlanden neervielen, werd steeds door concrete
misstanden en tegenstrijdigheden bepaald39.. Maar deze gecompliceerde man die,
zoals hij zelf zei, er zijn hele ongelukkige leven onder leed dat hij de mensen niet
gelukkig kon maken40., ontzag de dagelijkse gewoonten veel minder dan de Vlaamse
radicalen van dertig jaar terug en hij begreep niet dat er een verschil is tussen
administratieve vernieuwingen en revolutionaire politieke maatregelen die het leven
storen. Bovenal echter vergiste hij zich in de aard van de Zuidnederlanders. Zij
koesterden zich gaarne in de vaderlijke warmte van een vorst maar vonden de
paradoxen waarvoor Jozef II hen stelde, afstotend. En inderdaad, wat konden zij
ook begrijpen van een zo bedillerige weldoener die, druk in de weer om de inrichting
van hun land totaal te veranderen, openlijk aan hen verklaarde dat hij het overigens
gaarne zou ruilen voor Beieren41. ...?
Edict na edict kwam af na 1781. Elk op zichzelf was goed overwogen en goed

bedoeld. Eerst waren religieuze kwesties aan de beurt: in 1781 werden de tolerantie
en de onafhankelijkheid van de Zuidnederlandse kloosterorden en congregaties
tegenover hun vaak in Rome residerende generalen afgekondigd, in 1783 volgde
de opheffing van 163 ‘nutteloze’ kloosters; er werden beperkende verordeningen
op kerkelijke feesten en broederschappen gepubliceerd, alles met de bedoeling niet
om de Kerk volgens verlichte beginselen te bestrijden, maar om haar te zuiveren.
In 1786 werden te Leuven en Luxemburg algemene seminaries opgericht, waar
ieder die in de geestelijke stand opgenomen wilde worden, moest studeren. De
oude bisschoppelijke seminaries verdwenen. Van 1783 af begon de Keizer ook het
staatsbestuur te reorganiseren; parallel daarmee liep een hervorming van de
rechtspraak. Deze activiteit culmineerde in de twee edicten van 1 januari 1787 die
regeringsstelsel en rechtspraak totaal omverwierpen. Zij vervingen talloze oude
gerechten door een helder doordachte hiërarchie van nieuwe rechtbanken; ze
doorsneden de provinciale grenzen met een nieuwe indeling van het land in
bestuursdistricten onder intendanten en verzwakten het gezag van de provinciale
Staten wier permanente gedeputeerde raden voortaan aan de centrale regering
werden toegevoegd42..
Dit alles was niet als een aanval op de heersende klassen opgezet; het was een

technische verbetering van inderdaad verwarde toestanden. De maat-
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regelen zouden zeker de Oostenrijkse regering hebben versterkt maar niet ten bate
van nieuwe klassen of zelfs nieuwe ideeën. De Keizer droeg er de volle
verantwoordelijkheid voor; zijn Zuidnederlandse raadgevers hadden hem
herhaaldelijk tegen zijn radicale doortastendheid gewaarschuwd. Hij was in 1787
eerlijk verbaasd over de onrust die zijn maatregelen wekten43.. Hij was geen
revolutionair; hij wilde de bestaande orde niet omverwerpen. Hij meende, dat zijn
edicten op de constitutie steunden of dat deze er in elk geval met enige goede wil
als stut kon worden ondergeschoven. Dit echter was in de ogen van zijn
Zuidnederlandse onderdanen een schrikbarend misverstand. Niet alleen de
heersende kasten, representatieve elementen uit het hele volk voelden Jozefs
bedrijvigheid als een aanslag op hun zelfstandigheid en hun waardigheid; zij waren
bereid de wapens tegen de despoot op te nemen.
Drie jaren van grote verwarring volgden. In 1787 ontwierpen de Staten van

Brabant, voortgedreven door de formidabele demagoog Hendrik van der Noot, de
plattegrond voor een opstand die ten slotte pas in de herfst van 1789 werd
uitgevoerd. Veel in deze revolutionaire acties herinnert aan de recente patriotse
woelingen in de Noordelijke Nederlanden, in de eerste plaats het nationalistische
karakter ervan. Dit nationalisme werd evenals in het Noorden gedragen door
reminiscenties; het was retrospectief van aard en nauw verwant aan een intens
gevoel van vernedering. Het kwam voort uit een crisis. Het was in het Zuiden echter
niet zoals in het Noorden de bewustwording door één economisch bedreigde groep
van haar moeilijkheden maar een veel eenvoudiger reactie van grote delen van het
volk tegen vreemde en als onnodig beschouwde vernieuwingen. Het was in principe
niet constructief. Verontwaardiging over de betweterigheid van een landsheer die
de Nederlanden, blakend van welvaart, pralend met een grandioos verleden,
leermeester van Europa in handel, landbouw, kunsten en letteren, behandelt als
zijn Middeneuropese, nog onder de feodaliteit zuchtende erflanden44., luidruchtige
trots over de oeroude Belgische vrijheid, ter verdediging waarvan geslacht op
geslacht stromen bloed heeft doen vloeien45., geven het karakter van deze
ongecompliceerde mythologie aan. Tevredenheid met het bestaande bepaalt de
limiet ervan.
De taal was de Zuidnederlanders nog nauwelijks tot probleem geworden. Het

Nederlands handhaafde zich als de dagelijkse taal van demeerderheid der bevolking,
zelfs te Brussel, maar het Frans drong ook onder de edelen en de gegoede burgerij
van de Nederlandstalige gewesten steeds verder door. Het werd de modetaal, de
taal van het sociale en culturele prestige, de taal van de elite. Slechts via het Frans
kreeg België contact met de Verlichting. Het werd op de middelbare scholen
overigens vrij slecht onderwezen. De grote concurrent van het Frans was echter
niet het Nederlands, maar het Latijn dat nog steeds de taal van de Leuvense
Universiteit was
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en mede dank zij de geestelijkheid zijn positie grotendeels wist te behouden. Het
Vlaams, dat sinds de zeventiende eeuw veel te weinig invloed van het tot een zeer
gearticuleerde cultuurtaal ontwikkelde Noordnederlands had ondergaan, scheen
juist in deze jaren meer dan vroeger tot een lokaal patois van de volksklassen te
verworden, al werd er nog allerlei in het Vlaams gepubliceerd: stichtelijke werken,
oefeningen in gelegenheidspoëzie, een enkel wetenschappelijk boek en zelfs een
wetenschappelijk tijdschrift46.. De revolutionaire toestand na 1787 wekte slechts bij
een enkele nationalist het bewustzijn van de relatie, die er tussen taal en natie
bestaan kan. In 1788 publiceerde J.B.C. Verlooy een boekje Verhandeling op
d'onacht der moederlijke taal in de Nederlanden, waarin hij het glorieuze verleden
met de erbarmelijke moderne toestanden vergelijkt en het verval van het Nederlands
in België in verband brengt met het verval der natie. Het Nederlands echter, veracht
en gruwelijk verwaarloosd, is de taal der vrijheid en verbindt Noord en Zuid in één
volk en één cultuur. Verlooy (1746-1797) was een Brussels advocaat; hij speelde
als luitenant van de leider der democratische verzetsbeweging een belangrijke
politieke rol. Zijn eruditie was Frans en later zou hij de Fransen met geestdrift
binnenhalen, omdat zij de revolutie brachten. Van de Noordnederlandse beschaving
wist hij blijkens zijn geschrift vrijwel niets47.. Toch werd in hem, op dit ene ogenblik
in zijn leven, een modern nationaal sentiment wakker. Hij deelde het met slechts
zeer weinigen.
Ook de uiterst conservatieve vleugel van de anti-Oostenrijkse patriottenpartij

leverde zijn paradoxale bijdrage tot de bewustwording van het taalprobleem. F.X.
de Feller (1735-1802) was een ex-jezuïet die zich tot een strijdbaar en conservatief
journalist ontwikkelde. In zijn Journal historique et littéraire voerde hij een mateloze
polemiek tegen de Verlichting en haar zielloze abstracties en een even mateloos
pleidooi voor Kerk en traditie. Hij wierp zich ook in de politieke strijd en koos resoluut
de partij van de reactionaire Staten van Brabant tegen het Oostenrijkse regime. Zijn
taal was het Frans. En toch vindt men bij hem een verheerlijking van het Vlaams,
het ‘nationale idioom’, de ‘langage antique et négligé de nos bons habitans de la
Belgique’, die het door geen nieuwe modes, door geen rationalisme bedorven
Belgische volk beschermt tegen de ‘dwaasheden en ondeugden der vreemdelingen’.
Het Vlaams met zijn ‘wat harde klanken en onbeschaafde wendingen’ verschijnt bij
deze Frans schrijvende polemist als de redding der natie, omdat het België isoleert48..
Het Vlaams, dat Verlooy wilde ontwikkelen tot een fijner idioom, prees De Feller
daar het ‘de massa van het volk’ behoedt voor vreemde, verlichte besmetting.
Veel directer dan de nationale taal verbond het nationale verleden het Zuiden in

deze kritieke jaren met het Noorden. De opstand tegen Oostenrijk had slechts één
precedent: de zestiende-eeuwse opstand tegen Spanje
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die alleen in het Noorden was geslaagd. Zeker, het viel de katholieke Belgen niet
gemakkelijk om de verwantschap tussen beide reeksen troebelen te erkennen en
Filips II, de beschermer van het geloof, op één lijn te stellen met de door de Kerk
bestreden Jozef II. Toch gebeurde dat wel en triomfeerde het nationale over het
religieuze motief49.. Belangrijker was echter, dat de politieke structuur van de staat,
toen de klem van de centrale regering door de revolutie was verwijderd, nauwe
overeenkomst bleek te hebben met die van de Nederlandse Republiek en zich naar
haar voorbeeld scheen te zullen ontwikkelen. Het was vooral de conservatieve
vleugel van de opstandige partij die de in de zestiende eeuw mislukte rebellie nu
trachtte door te voeren en daarom het patroon van de zegenrijke Noordelijke
vrijheidsstrijd volgde.
De leider van deze conservatieven was de Brusselse advocaat Hendrik van der

Noot (1731-1827), een hoogst populair en grof man uit een adellijke familie, die
grote invloed in de Staten van Brabant bezat. Hij was de organisator van het verzet
dat in 1787 tegen 's Keizers hervormingen opkwam maar toen nog niet tot een
openlijke rebellie uitgroeide. In 1788 vluchtte hij België uit en trachtte hij in Engeland,
Nederland en Pruisen belangstelling voor de zaak der Brabantse vrijheid te wekken.
Alleen Pruisen, dat juist in 1787 de Hollandse patriotten had verslagen, was geneigd
de Belgische patriotten te steunen: het was nu eenmaal anti-Oostenrijks. Bij de
raadpensionaris van Holland, Van de Spiegel, had hij weinig succes, al legde hij in
het onderhoud dat hij met deze in mei 1789 voerde, ook nog zoveel nadruk op het
zestiende-eeuwse precedent. De Hollandse politicus voelde totaal niets voor het
plan van Van der Noot om de tweede zoon van Willem V tot Stadhouder van een
vrije Zuidnederlandse Republiek uit te roepen en de mogelijkheid tot hereniging van
de Bourgondische landen scheen hem een dwaze droom: niet zozeer de religie
misschien als wel de handel, dat wil zeggen het Noordnederlandse commerciële
imperialisme en de sluiting van de Schelde, verboden zulks50.. Van de Spiegel sprak
zeker uit naam van de hele Nederlandse gemeenschap, orangist of patriots, al was
VanHogendorp, zijn jonge, conservatieve, maar onafhankelijk denkende partijgenoot,
bereid de kwestie als een moreel probleem van pijnlijke aard te beschouwen51..
Deze koele ontvangst verhinderde Van der Noot noch om Breda tot het centrum

van zijn agitatie te maken noch om trouw te blijven aan de zestiende-eeuwse stilering
ervan. Zijn Bredaas comité greep in de herfst van 1789 de leiding van de revolutie.
In Brussel had inmiddels in diep geheim de liberale advocaat J.F. Vonck (1743-1792)
een goed doordachte actie tegen de Oostenrijkers op gang gebracht. De clerus
zorgde voor de nodige financiën. Vonck had veel minder vertrouwen dan de niet
zeer scherpzinnige Van der Noot in buitenlandse steun; het Belgische volk zelf,
meen-
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de hij, moest de strijd tegen de despoot voeren en het kon overwinnen. Zijn oproep
had succes. Enkele duizenden jongemannen, behoorlijk gewapend en uitgerust, uit
alle delen van het volk en het land, weken uit en vormden in Breda het patriottenleger.
Het bleef een slechts zeer klein leger52.. De Oostenrijkse troepen echter verliepen,
de Belgische soldaten deserteerden bij honderden tegelijk. Toen Van der Noot na
aanvankelijke aarzeling aan het niet door hemzelf begonnen bedrijf van de vrijwilligers
zijn zegen gaf, ving de revolutie aan: het patriottenleger viel in oktober 1789 België
binnen, nam Gent in november en bracht zodoende heel Vlaanderen in het kamp
van de opstand. In december joegen de Brusselaars de Oostenrijkse troepen en
gezagdragers de stad uit; dezen lieten zelfs de regeringskas achter!
Op de dag van de eerste invasie in België, 24 oktober, publiceerde Van der Noot

als ‘gevolmachtigde van het Brabantse volk’ een Manifeste (in het Frans) dat heette
uit te gaan van de Staten van Brabant en inderdaad door die leden van de
vergadering, die in Breda aanwezig waren en als representanten van de drie standen
konden worden beschouwd, als legaal werd erkend. Het is een uiterst merkwaardig
document. Het expliceert in een hooggestemde stijl waarom het Brabantse volk het
recht heeft om de gehoorzaamheid op te zeggen aan een landsheer die het pact,
dat hij bij zijn aanvaarding der soevereiniteit heeft bezworen, schendt. Klinkende
frasen, waarin de wil van de natie als hoogste wet wordt uitgeroepen, geven het
een achttiende-eeuwse toon. Maar in feite is het niet achttiende-eeuws; in feite is
het niet anders dan een bewerking en deels zelfs een woordelijke vertaling van de
resolutie waarbij in 1581 de Staten-Generaal te Den Haag uiteenzetten, waarom
Filips II niet langer als soeverein kon optreden. Van der Noot heeft eenvoudig de
opzet en het betoog van het beroemde zestiende-eeuwse stuk enigszins aan de
omstandigheden van 1789 aangepast en de lange dispositie waarin de Staten de
vorst vervallen verklaren, vrijwel letterlijk in het Frans vertaald53..
Toen Brussel in de macht van de patriotten was, moesten de vrije Belgen een

nieuwe staatsregeling ontwerpen. Zij hadden slechts te kiezen uit talrijke voorhanden
voorbeelden. Ten slotte ging de voorkeur van de groep rondom Van der Noot naar
het Amerikaanse exempel uit. In het begin van januari 1790 kwamen 53
afgevaardigden van de verschillende Provinciale Staten te Brussel bijeen. Op 11
januari nam deze Staten-Generaal een ontwerp aan dat de vereniging van de
provincies en de instelling van een Soeverein Congres der Verenigde Staten van
België uitriep54.. Het is geen indrukwekkende proclamatie. Toch is de nieuwe
constitutie, wel beschouwd, een niet onelegante poging om de pijnlijke problemen
die door de zestiende-eeuwse vormen van de revolutie werden geaccentueerd, op
te lossen. Zij was geen nabootsing van de grondwet der Nederlandse Repu-
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bliek. Haar directe voorbeeld waren de Amerikaanse Articles of Confederation van
177655. die op hun beurt een verbeterde editie van de Unie van Utrecht van 1579
waren - zoals men in het Noorden56. en waarschijnlijk toch ook in het Zuiden heel
goed wist. De nieuwe grondwet is zodoende zowel op het Nederlandse als het
Amerikaanse precedent gebaseerd en vormt in zekere zin het resultaat van een
compromis tussen Vlaanderen dat, toen het zich onafhankelijk van Jozef II verklaarde,
veel aan de Declaration of Independence ontleende57. en Brabant dat de Verlatinge
gebruikte.
Gedurende een groot deel van het jaar 1790 konmen deze nieuwe staatsinrichting

op de proef stellen. Zij bleek slecht te werken. De oorzaak daarvan was niet alleen
haar particularistische structuur, maar ook de eigenaardige ontwikkeling die in
Brabant plaatshad en de revolutie steeds sterker ging bepalen. De twee groepen
die op het eind van 1789 hadden samengewerkt, de liberale van Vonck en de
conservatieve van Van der Noot, raakten in een slechts met geweld te beslissen
conflict over de compositie van de nu in deze provincie regerende Staten. Vonck,
die meende dat de leer der volkssoevereiniteit had getriomfeerd, wilde haar in
verkiezingen uitgedrukt zien: de welgestelde burgerklasse moest in de vanouds
door adel en clerus beheerste Staten een zwaar wegende stem krijgen. De oude
Staten echter stelden dat de soevereiniteit na de afzwering van de landsheer niet
aan het volk, maar aan henzelf was toegevallen en zij lieten de bekende Corte
Vertooninge van 1587, waarin de Staten van Holland indertijd de macht voor zich
hadden opgeëist, in het Frans vertalen58.. Zij behaalden de overwinning. Tegen de
verenigde kracht van het lagere volk, wiens idool Van der Noot was, het grootste
deel van de geestelijkheid, de adel en de gilden kon de sociaal vrij nauwe partij van
Vonck niet op. Al in maart moesten de vonckisten Brussel verlaten. Ook na het
vertrek van velen hunner bleef de stemming in de stad tot het uiterste geprikkeld.
En aangevoerd door hun priesters te paard, soms met een groot crucifix in de hand,
trokken in de eerste dagen van juni de boeren uit het Brabantse land, gewapend
met geweren, stokken, zeisen en schoppen, in groepen Brussel door om hun trouw
aan de Staten en hun haat tegen de Verlichting en de vonckisten (die geheel ten
onrechte, naar analogie van wat in Frankrijk gebeurde, van antiklerikalisme werden
verdacht) tot uitdrukking te brengen. In totaal liepen misschien een 100 000
plattelanders op deze kruistochten mee59.. Brussel kon zien hoe de Brabantse
Revolutie zich steeds dieper in de geschiedenis terugtrok, van de zestiende eeuw
naar de middeleeuwen.
In deze omstandigheden was het moeilijk regeren. Bovendien scheen de

ontwikkeling in andere provincies, in het rijke en dichtbevolkte Vlaanderen, in
Mechelen, in Doornik en Henegouwen, veel gunstiger voor de
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vonckisten te zijn en werden daar liberale hervormingen overwogen die een einde
bedoelden te maken aan het politieke overwicht van de geprivilegieerde standen60..
Het is, gegeven deze situatie, begrijpelijk dat de Staten-Generaal en het Congres,
waarvan de compositie en de functies slecht gedefinieerd bleven, geen feitelijke
macht verwierven en ondanks hun talrijke, vaak tot in hun achttiende-eeuwse retoriek
merkwaardig huisselijke en schoolmeesterachtige vermaningen61. de provincies niet
tot het offeren van geld wisten te bewegen. Het was niet alleen het zeer
geprononceerde particularisme dat de nieuwe federale regering zo zwak maakte;
ook een afkeer van wat te Brussel plaatsgreep moet de positie van de Brusselse
regering, die door Van der Noot beheerst werd, hebben ondermijnd. En wat, ten
slotte, was de zin van een revolutie, mogelijk gemaakt door de afwezigheid van een
sterk Oostenrijks leger, door de aarzelingen van een slechts in haar taal despotische
regering die met tegenzin en grote onhandigheid de bevelen uitvoerde van een
keizer geplaagd door ernstige ziekten en gepijnigd door de erbarmelijke zorgen van
de medische wetenschap dier dagen, wat was haar zin nu Jozef II gestorven was
(20 februari 1790) en zijn opvolger Leopold II bekend stond als liberaal?
Het is dit feit, dat de tendenties van de Brabantse Revolutie mede helpt verklaren.

Zij begon als een strijd tegen de despotische Jozef II; al in 1790 kon zij alleen maar
een actie tegen het liberalisme van zijn opvolger zijn. Het was niet moeilijk haar tot
een eind te brengen. De grote mogendheden steunden haar niet. De
Noordnederlanders dachten er niet aan om de steeds nog lopende plannen voor
een dynastieke vereniging met België - in januari en februari droegen tallozen in
Brussel oranjecocardes62. - serieus te nemen. Pruisen, dat de Brabantse
opstandelingen eerst een legertje had geleverd, trok zich onder Oostenrijkse en
Engelse druk in juli uit de affaire terug. In september kreeg Leopold II dank zij zijn
wapenstilstand met de Turken 30 000 man vrij om de Belgen tot rede te brengen.
Van der Noot kon daar niets tegenover stellen. Henegouwen erkende Leopold II al
in november als rechtmatig landsheer; de andere provincies volgden snel. In
december trokken de Oostenrijkers, die geen schot hadden hoeven te lossen,
Brussel binnen. Van der Noot vluchtte naar Holland. Zijn partij viel natuurlijk uiteen
en al gaven zijn aanhangers Leopold II tijdens zijn korte regeringsperiode enige
medewerking omdat hij als reactie op de Franse gebeurtenissen steeds
conservatiever werd, grote macht bezaten zij niet meer. Pas na de Grote Revolutie
konden zij hun positie trachten te herstellen. En het is dan wel hoogst paradoxaal,
dat de groepen die in 1789 en 1790 de Brabantse Revolutie tot een heropvoering
van de zestiendeeeuwse Opstand hadden gemaakt, dat zij die contact hadden
gezocht met de Republiek der Verenigde Nederlanden en de vormen van die staat
hadden geïmiteerd, na 1815 de scherpst mogelijke oppositie tegen het Verenigd
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Koninkrijk voerden. De helden van de anti-Nederlandse Belgische Revolutie van
1830 waren deels de erfgenamen van de nootianen.
De Brabantse Revolutie die ten slotte door Van der Noot beheerst werd, was in

feite aan het initiatief van zijn latere tegenstander Vonck ontsproten. Het is eigenlijk
niet zeer gemakkelijk om te bepalen waardoor deze ziekelijke advocaat gedreven
werd en wie hij representeerde. Hij wilde aan tot nu toe buiten de politiek gesloten
kringen grotere invloed geven, aan de industriëlen en kooplieden, aan de
intellectuelen, aan de kleine landbezitters. Zijn inspiratie kwam uit Frankrijk. Het is
opvallend dat zijn partij - waarin het Nederlands overigens in grotere mate de
natuurlijke voertaal was dan in de aristocratische groep van Van der Noot en waaruit
Verlooys brochure over het taalprobleem was voortgekomen - geen relaties met het
Noorden onderhield of het moest dan zijn met de in 1787 naar Brussel gevluchte
Noordnederlandse patriotten63.. Zijn krachtigste steun kreeg hij in het intellectueel
en sociaal meer dan Brabant geëmancipeerde Vlaanderen. Zeer effectief is die
steun echter niet geweest. En er was ook eigenlijk geen reden om te verwachten
dat belangrijke groepen van de bevolking zich achter Vonck zouden stellen in een
strijd tegen de standenstaat. Zag men het bureaucratische en verlichte Oostenrijkse
regime al niet sinds vele jaren bewust of onbewust in dezelfde richting werken? Er
was geen principiële tegenstelling tussen de Oostenrijkers en bijvoorbeeld de
Belgische industriëlen. De economische politiek van het Verlicht Despotisme leek
gezond. Vonck kon een kort ogenblik de algemene verontwaardiging over de
excessen of de onhandigheden van het Oostenrijkse regime gebruiken voor een
actie welke toen veel meer nationalistisch dan democratisch was, hij kon geen partij
van betekenis vormen uit kleine groepen welgestelde burgers, die zich door de
regering misschien in hun eer, maar zeker niet in hun geldbuidel voelden aangetast
en die trouwens in deze zo ouderwetse gemeenschap geen sterk zelfbewustzijn
bezaten.
Dit verklaart waarom de Belgische Revolutie van 1789 en 1790 een ander karakter

kreeg dan de patriottenstrijd in het Noorden. In de Republiek was de oorlog tegen
de stadhouder door de oude regentenaristocratie geopend, maar de vloedgolf van
het nationalistische, vooral buiten Holland op een brede sociale basis steunende
radicalisme overspoelde haar. In België nam de liberale Vonck het initiatief; daar
echter kreeg ten slotte de aristocratie de macht in handen en zij richtte de nieuwe
staat in op een wijze die de regenten-patriotten uit het Noorden zouden hebben
goedgekeurd. Zij schiep een Republiek zoals die der Zeven Provincies, maar zij
baseerde haar op het Amerikaanse voorbeeld, omdat de Verenigde Staten van
Amerika een van demerkwaardigste trekken der Nederlandse constitutie niet kenden:
de functie van Stadhouder. Ten slotte echter liep in Noord en Zuid het hele conflict
op dezelfde wijze af: het Pruisische leger ontmoette in

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



63

de Republiek precies even weinig tegenstand als het Oostenrijkse in België. En
zoals het herstelde Oranjeregime de democratische patriotten tot Fransgezinde
extremisten maakte, zo vergaten de naar Frankrijk uitgeweken vonckisten het
nationalisme waaruit hun beweging ontstaan was en haalden zij ten slotte met
vreugde de vreemde revolutie het land binnen. Het grote feit van de volgende jaren
is de denationalisering van de uit het nationalisme voortgekomen democratische
hervormingspartij.
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II. De grote omwenteling
1. Een vergelijking van Noord en Zuid in de Franse tijd

Al valt het statistisch niet te bewijzen, het kan toch geen twijfel lijden dat er op het
einde van de achttiende eeuw in de Noordelijke Nederlanden een veel grotere groep
mensen belangstelling voelde voor politiek en cultuur dan in het Zuiden. Ruime
kringen hadden er dank zij het stedelijke karakter van de samenleving, dank zij het
voor de tijd niet bijzonder slechte onderwijs zelfs aan de volksscholen, dank zij ook
de vanouds buitengewoon grote activiteit van journalisten en pamflettisten de
gelegenheid om zich een oordeel te vormen over kwesties van openbaar belang
en zodoende deel te nemen aan de politieke strijd. In Rotterdam was volgens de
berekening van de pensionaris van die stad een vierde van de mannelijke bevolking
politiek actief gedurende de patriottentijd en bereid om of vrijwillig de wapens op te
nemen of tenminste een of ander rekest te tekenen1.. Het is natuurlijk de vraag of
men deze calculatie ook, zoals de schrijver doet, voor de rest van het land mag
geldig verklaren, maar het is toch wel zeker dat vele tienduizenden - op een totale
volwassen mannelijke bevolking van ongeveer 400 000 - een enigszins gevormde
levensbeschouwing bezaten, waarvan zij de consequenties ook op politiek gebied
doorzagen. In het Zuiden moet de situatie in dit opzicht veel minder gunstig zijn
geweest. Minstens de helft van de mannen was analfabeet - onder de vrouwen was
het aantal ongeletterden zonder twijfel aanmerkelijk groter2. - en het federale principe
dat er het staatsleven kenmerkte, had de provincies niet zoals in de Republiek
enigermate in de grote politiek betrokken doordat het hun een stem gaf in de
Staten-Generaal, maar hun belangstelling juist tot particuliere, parochiale zaken
beperkt: de grote politiek werd immers door de vreemde ambtenaren in Brussel
gevoerd. De patriottenstrijd had dan ook in België veel minder weerklank gevonden
dan in Nederland en de politieke literatuur die hij voortbracht, was voor een deel vrij
goedmaar in omvang onvergelijkbaar veel kleiner dan wat in het Noorden verscheen.
Dit zelfde verschil kan men tijdens de grote Revolutie constateren. Nederland

beschikte over zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende krachten om een in zekere
zin zelfstandige bijdrage tot de Revolutie te leveren. Bel-
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gië was daartoe niet in staat. Het moest de Revolutie willoos over zich heen laten
spoelen en kon haar geen richting geven. Het bood tegenstand; het wrokte en soms
sloeg zijn onwil in open rebellie uit. Maar noch de antirevolutionaire groepen noch
de aanhangers van het Franse regime konden aan dat wat er was vóór de Fransen
kwamen of aan dat wat ze brachten, iets toevoegen. Evenmin als de Belgen de
Revolutie maakten, verdreven ze haar. Deze tegenstelling tussen de situaties in
Noord en Zuid valt deels natuurlijk uit de uiterlijke omstandigheden te verklaren,
want de Fransen lieten Nederland een mate van vrijheid die zij er niet aan dachten
om aan België te gunnen. Maar geheel voldoende is deze verklaring zeker niet. Een
eeuwenlange zelfstandigheid had het Noorden, al was het erbarmelijk verzwakt en
onzeker, een geestelijke weerbarstigheid gegeven, die het Zuiden niet kende.
Misschien mag men ook uit het beschikbare demografische materiaal de conclusie
trekken, dat Nederland de crisis die het onderging veel ernstiger nam dan België.
Van 1795 tot 1814 groeide de Nederlandse bevolking waarschijnlijk niet of nauwelijks:
zij bleef ongeveer 2 miljoen. België (Luik inbegrepen) groeide echter tot ongeveer
3 379 000 inwoners in 1815, dat is van 1784 af een gemiddelde jaarlijkse aanwas
van ongeveer 22 500 mensen. Aangezien in Nederland na 1815, toen het wel zijn
onafhankelijkheid had teruggekregen maar economisch niet sterk vooruitging, een
groei met gemiddeld minstens 40 000 mensen per jaar valt te constateren3., moet
de diepe val wellicht mede uit psychologische factoren worden verklaard, uit de
spanningen van deze uiterst moeilijke jaren en de onzekerheid of het land, dat zich
trachtte te handhaven, zou kunnen voortbestaan. België, al in 1795 in het immense
Frankrijk opgenomen, heeft deze angst en deze twijfel over de toekomst niet gekend.
Het resultaat van dit scherpe contrast in het lot van beide landen tussen 1795 en

1814 was enigszins paradoxaal. Terwijl het Noorden krampachtig had gezocht naar
nieuwe levensvormen en er tot op zekere hoogte in was geslaagd die zelf te maken,
bleek het in 1814 een gemeenschap, die haar achterstand uit de achttiende eeuw
niet had kunnen inhalen en uitgeput door haar revolutionaire avonturen in een
vermoeide vrijheid terugviel. In België was de situatie anders. De grote massa van
het volk leefde en dacht er waarschijnlijk nog ongeveer op dezelfde manier als vóór
de Revolutie en was misschien zelfs dieper weggezonken in de sleur van het zeer
beperkte bestaan: het toch al slechte volksonderwijs van het Ancien Régime was
immers in de Franse tijd vrijwel ineengestort en niet vervangen, terwijl de
economische malaise na 1810 ongetwijfeld de minst draagkrachtigen het zwaarst
had getroffen. Het aantal paupers was omstreeks 1815 in België proportioneel
waarschijnlijk aanmerkelijk groter dan in het Noorden. Een sterke publieke opinie
bestond in het België van 1814 niet.
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Evenmin bestond er een politieke elite, die vorm kon geven aan de staat. Maar wel
had een kleine groepmensen weten te profiteren van de economischemogelijkheden
die de inlijving bij Frankrijk had geopend. Met haar activiteiten op industrieel terrein
- hoe avontuurlijk en romantisch ook - was zij de weg naar een nieuwe, zakelijker
en labielere maatschappij ingeslagen. Er was in het Noorden nog vrijwel niets dat
wees op de groei van een dergelijk modern levensbesef.

Eindnoten:

1. Van Hogendorp, II, 252.
2. De toestand was in Nederland, hoewel slecht, zeker beter. Interessante gegevens over het

platteland in ‘De landbouw-enquête van 1800’ gepubliceerd in Historia Agriculturae, I-III
(Groningen, 1953-1956).

3. I.J. Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht ('s-Gravenhage, 1961), 58 en 188. Cf. B.D.H.
Tellegen, De wedergeboorte van Nederland (2de dr., Groningen, 1913). 112 n.l. en H.T.
Colenbrander ed., Ontstaan der Grondwet (2 dln., 's-Gravenhage, 1908-1909), II, 334.

2. De Zuidelijke Nederlanden in de Franse tijd

De geschiedenis van de Franse tijd in België is een verhaal van zonderlinge
vergissingen, afschuwelijke ellende en totale mislukking. Noch de Belgen noch de
Franse staatslieden zijn er in geslaagd om ook maar een deel van hun doeleinden
te verwezenlijken. Zowel het zelfbestuur dat de leidende groepen in België blijkens
de Brabantse Revolutie hebben gewild - het zou te ver gaan om van een duidelijke
behoefte aan onafhankelijkheid te spreken -, als de assimilatie aan, het opgaan in
de Franse natie waar de machthebbers naar streefden, zijn volkomen onbereikbaar
gebleken. Zelfs de voorwaarden voor een ontwikkeling in een van beide richtingen
kon de geschiedenis van deze jaren niet scheppen: de Franse overheersing heeft
geen Belgisch nationalisme opgewekt, maar was evenmin in staat om de publieke
opinie voor zich te winnen. Het politieke en geestelijke leven scheen gedurende
deze twintig jaren te stagneren. De partijen die in de jaren tachtig België hadden
verdeeld en de monotonie van het bestaan hadden gebroken, deden nog wel enkele
pogingen om zich opnieuw te vestigen, maar zij konden zich niet lang handhaven.
Tot het oprichten van nieuwe partijen ontbrak de gelegenheid al evenzeer als de
wil. De oppositie tegen het revolutionaire bestel vond geen eigen vormen en putte
zich uit in steriele uitbarstingen van woede.
Het is overigens vooral in de eerste jaren van de Franse bezetting heel moeilijk

om gewaar te worden wat er in de steden en de dorpen van België, in de raadhuizen
en de pastorieën, in de paleizen van de adel, de kantoren van de burgerij en de
werkplaatsen van de arbeiders nog leefde aan zelfstandige overtuiging te midden
van de grauwe ellende en de dagelijkse kwellingen door het Franse leger. In april
1792 verklaarde Frankrijk aan Oostenrijk de oorlog. In november 1792 versloegen
de Franse legers, waarin de ongeveer 2500 man sterke legioenen van de Luikse
en Zuidnederlandse emigranten zich goed weerden, de minder talrijke troepen van
de Oostenrijkers bij Jemappes en bezetten al spoedig heel België. Gedurende
enkele weken leefden de Belgen in de hoop, dat zij nu de onafhankelijkheid zouden
herkrijgen die de Oostenrijkers hun in 1790 hadden ontno-
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men. ‘Viva de Franschen! Viva ons verlosschers!’ riep op 14 november de bevolking
van Brussel de triomferende legers, die de stad binnentrokken, toe4.. Maar toen zij
24 maart 1793, acht dagen na de nederlaag bij Neerwinden, de stad weer verlieten,
plunderde het gepeupel de huizen van de Fransgezinden en stak het op de Grote
Markt de vrijheidsboom in brand5.. En wanneer na de grote Franse overwinning bij
Fleurus op 26 juni 1794 de revolutietroepen het land opnieuw bezetten en het
Oostenrijkse bewind nu voorgoed verjagen, dan wijken vele Belgen uit en leggen
de anderen zich gelaten neer bij de roof die gaat beginnen. Van die dag af tot aan
het eind van 1813 beheersten wrok, onbegrip en wanhoop de grote meerderheid
van het apathische volk dat na een lustrum van illusies de harde realiteit van zijn
onmondigheid aanvaarden moest.
Er leek inderdaad in november 1792, toen België aan de revolutie ten prooi viel,

een kans te zijn dat het land onafhankelijk zou worden. De generaal van het Franse
Noorderleger was Dumouriez; hij wist zich gesteund door de minister van
Buitenlandse Zaken Pierre Lebrun die in 1785 een zeer radicaal Journal général
de l'Europe had opgericht te Luik en een grote belangstelling had voor de Zuidelijke
Nederlanden. Beiden waren diep geinteresseerd in de werkzaamheden van het
Comité des Belges et Liégeois réunis - een comité van Belgische en Luikse
emigranten -, dat in januari 1792 te Parijs tot stand was gekomen en na Jemappes
de taak kreeg om de veroverde gebieden te revolutioneren. In oktober en november
richtte Dumouriez eerst uit Valenciennes en toen uit Bergen proclamaties tot de
Belgen, waarin hij hen aanspoorde nieuwe regeerders te kiezen. Al dadelijk
organiseerde het Comité verkiezingen voor provisionele representanten als stedelijke
en provinciale besturen, maar het ging in zijn ijver zo ver, dat de generaal het spoedig
moest remmen. Op 12 december echter besloot Dumouriez algemene verkiezingen
te laten houden voor een Nationale Conventie van België en Luik, die in januari
1793 te Aalst zou moeten bijeenkomen.
Het is onmogelijk om exact te bepalen hoeveel steun de democratische activisten

onder de massa van het volk gevonden hebben. Hoogstwaarschijnlijk was de basis
van hun werkzaamheid aanmerkelijk smaller dan die van de patriotten in Nederland,
toen deze in januari 1795 na de Franse verovering de stedelijke en provinciale
besturen op een soortgelijke wijze omzetten. In Brabant was de tegenstand van de
conservatieven zo groot, dat er, nadat de Staten in het midden van november hun
bijeenkomsten hadden gestaakt, geen nieuwe representatieve vergadering tot stand
kon worden gebracht. Maar in Henegouwen, Doornik, Namen, Vlaanderen traden
wel al in de eerste weken voorlopige provinciale vertegenwoordigers op die
beweerden door het volk te zijn aangesteld6.. Luik gold als verreweg de meest
revolutionaire stad in de Zuidelijke Nederlanden. Toen daar
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echter in december de verkiezingen voor de overigens nooit bijeengekomenNationale
Conventie werden gehouden, ging niet meer dan ten hoogste 43% van de
kiesgerechtigden naar de stembus7.. In andere steden en op het platteland moet de
belangstelling veel kleiner zijn geweest.
Er was onder de revolutionairen scherpe onenigheid. Over het algemeen waren

de nieuwe bestuurders gedurende deze spannende weken vrij gematigde advocaten
en kooplieden die het zich - net als de leiders van de beweging in Nederland in
januari 1795 - tot taak stelden om in een vrij België het Ancien Régime met zijn
privileges en feodale lasten af te schaffen zonder revolutionaire woelingen en zonder
terreur8.. Maar talrijke leden van het Comité en enkele tientallen commissarissen
van de Franse regering die naar België waren gezonden, waren fanatieke jacobijnen.
Zij vonden gehoor bij de clubs die in sommige steden, vooral in Vlaanderen en
Henegouwen, waren verrezen en waarin leden van de kleine burgerij, jongelieden
zonder fortuin en zelfs mensen van proletarische afkomst soms de toon aangaven9..
Hun radicalismemaakte hen tot voorstanders van een geweldige sociale omwenteling
en van de politieke vereniging met Frankrijk. Zij preekten de terreur10.. Maar hun
gevolg was slechts zeer klein en hun activiteiten wekten weerzin zowel bij Dumouriez
als bij sommige vonckisten en dreven de aanhangers van de oude Statenpartij, die
van een herhaling van de Brabantse Revolutie van 1790 hadden gedroomd, terug
naar de Oostenrijkers.
Vanaf 15 december was de hele discussie over de toekomst van België eigenlijk

ijdel. Het beroemde besluit van de Nationale Conventie te Parijs, waarbij zij de
revolutie in de veroverde gebieden doorvoerde, op alle eigendommen en kassen
van de overwonnen heersers beslag legde, slechts hen die een eed op de jacobijnse
principes zwoeren, tot de verkiezingen toeliet en weigerde de provisionele
representanten te erkennen, bleek al zeer snel een voorbereiding tot de annexatie
van België te zijn. Het plan van Dumouriez was een illusie gebleken. Zou het, indien
de Nationale Conventie hem had gesteund, te verwezenlijken zijn geweest? Het is
niet waarschijnlijk. De totale mislukking van een door Dumouriez bij de geestelijkheid
aangevraagde lening, de absolute weigering van de Statenpartij niet alleen ommee
te werken aan de schepping van een democratische, onafhankelijke staat maar
zelfs om hem toe te laten, de traagheid van de grote massa van het volk en de
verschrikkelijke verdeeldheid van die klassen der bevolking, waarop zowel de
revolutie als de onafhankelijkheid moest steunen - de overgrote meerderheid der
burgerijen was zonder twijfel conservatief -, zijn feiten van vitaal belang en verklaren
de driftige haast van de annexionisten. Op 31 januari 1793 werden de Belgen
opgeroepen om zich erover uit te spreken of zij zich al dan niet bij Frankrijk wilden
aansluiten. Maar het in de loop van februari en maart waar mogelijk georganiseerde
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plebisciet mislukte totaal11.. Weliswaar verklaarden de verschillende, door Franse
soldaten beheerste grondvergaderingen zich voor annexatie, ook de overwinnaars
erkenden, dat slechts zeer kleine groepen hun stem uitbrachten. Zelfs in het
voormalige bisdom Luik, dat zeer zeker veel en veel sterker pro-Frans was dan de
Oostenrijkse Nederlanden, was niet meer dan ongeveer 21% van de volwassen
mannelijke bevolking bereid zich voor de annexatie te verklaren12.. Het is overigens
opmerkenswaardig, dat het Belgische platteland in verhouding nog in groter mate
aan het plebisciet deelnam dan de steden13.. Ook in Noord-Nederland heeft het
radicalisme in enkele agrarische gewesten dieper wortel geschoten dan in het
stedelijke Holland.
De annexatie ging langzaam in haar werk en zij was nogmaar nauwelijks op gang

toen Dumouriez, op 18 maart 1793 bij Neerwinden verslagen, het land moest
verlaten. Van maart 1793 tot de slag bij Fleurus in juni 1794 regeerden de
Oostenrijkers weer in België. Het was voor hen niet moeilijk om zich er opnieuw te
vestigen. De Fransen hadden weliswaar allerlei instellingen afgeschaft en vele
bezittingen geroofd, maar van een nieuwe staat was nog geen enkele muur
opgetrokken. Ongeveer 10 000 Belgische en Luikse jacobijnen weken uit naar
Parijs14. en maakten het hun tegenstanders zodoende al zeer gemakkelijk om hun
vroegere posities te betrekken. De Oostenrijkers vonden overigens in België dadelijk
de oude problemen en de oude pretenties. De geprivilegieerden eisten opnieuw
een zekere mate van zelfstandigheid. Opnieuw hoorde men de verlangens van
1790: een nationaal Belgisch leger en zelfs, een enkele keer, een nationale Belgische
bank. Maar ook nu weigerden de Oostenrijkers hieraan toe te geven. Het resultaat
was, dat de regering slechts zeer weinig geld van de geestelijkheid en de adel
ontving, terwijl de bankiers en de kooplieden de beurs geheel sloten. De Provinciale
Staten, wier krediet niet groot was in deze onzekere situatie, waren evenmin tot het
toestaan van belangrijke subsidies bereid15.. In april 1794 kwam Keizer Frans II zelf
naar Brussel in een laatste poging om de Belgen voor het Oostenrijkse regime te
winnen. Hij liet zich daar als Hertog van Brabant huldigen, maar wat een ongekend
feest had moeten zijn - sinds Filips II had geen enkele Hertog van Brabant de moeite
genomen om zich hiervoor naar Brussel te begeven -, werd een zielloze plechtigheid
zonder warmte. In juni verliet de Keizer België weer; zijn vertrek betekende dat de
Oostenrijkers het land niet langer tegen de Franse aanvallen wilden of konden
verdedigen.
Het was, toen de Fransen in deze zelfde maand België opnieuw bezetten, nog

niet duidelijk wat ze op den duur met het land zouden gaan doen16.. Voorlopig
behandelden zij het als veroverd gebied en probeerden zij er zoveel geld en goederen
als mogelijk uit weg te halen. De oorlogsheffingen, de rekwisities, de bedrijvigheid
van de ‘agence de commerce’, die tot taak
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had grote hoeveelheden van alle mogelijke zaken - van vee tot kunstwerken - naar
Frankrijk te brengen, zij leverden echter veel minder op dan was verwacht. De hele
onderneming was buitengewoon slecht georganiseerd, maar ondanks de hardheid
ervan en de ontelbare misbruiken werd zij op een niet onvriendelijke manier
uitgevoerd. Pas tegen het einde van 1794 begonnen de Fransen hun politiek te
veranderen. Van juni tot november hadden zij geen enkele poging gedaan om een
centraal bestuur op te zetten. In november echter begonnen zij daaraan te werken.
Toen waren de duizenden Belgen, die het land in juni verlaten hadden, alweer bezig
terug te keren. In februari 1795 werd het duidelijk dat er nog grotere veranderingen
te verwachten waren: België zou spoedig geen veroverd gebied meer zijn, het zou
een deel van Frankrijk worden en het moest dus als zodanig worden geregeerd.
Er was zo weinig orde gedurende deze maanden dat elke schatting van Belgische

verliezen willekeurig blijft. Maar al moet men die niet overdrijven17., toch betekende
de annexatie in oktober 1795, die de inwoners passief aanvaardden, voor de grote
meerderheid van hen zonder twijfel een terugkeer tot een veiliger bestaan. Het jaar
dat volgde, was ondanks de schrikbarende economische moeilijkheden, ondanks
het vooral op het platteland kwellende banditisme van honderden paupers, ondanks
de onbewogenheid van de bevolking, zeker de vruchtbaarste periode van de
bezettingstijd. De voortreffelijke Franse ambtenaar L.G. de Bouteville, die in 1796
België regeerde, slaagde waar Jozef II zo erbarmelijk was te kort geschoten en
schiep het nieuwe bestuur en de nieuwe rechtbanken die de Brabantse Revolutie
in 1790 te gronde had gericht. De indeling van het land in negen departementen
die niet samenvielen met de vroegere provincies maar wel hun centra hadden in
de hoofdsteden van het Ancien Régime, de oprichting van de departementale en
municipale besturen, de creatie van nieuwe rechtbanken en de invoering van een
deel der Franse wetgeving konden niettegenstaande de grootste moeilijkheden en
de vrijwel onoverkomelijke bezwaren van de Belgen om ambten in deze revolutionaire
instellingen te aanvaarden, toch tot stand worden gebracht. Het is zeer opmerkelijk,
dat de bevolking al vrij spoedig gewend is geraakt aan dit doeltreffende en zakelijke
staatsapparaat dat dank zij zijn eenvoud overzichtelijker was dan het Ancien Régime
en, omdat het minder ambtenaren nodig had, ook goedkoper.
Maar al aanvaardde men op den duur zekere instellingen, de stijl van het Franse

radicalisme bleef België volkomen vreemd. Met verwondering en al spoedig met
onverschilligheid luisterden de Zuidnederlanders die gehecht bleven aan de huiselijke
retoriek van hun oude bestel, naar de literaire extasen van de Franse revolutionairen
en slechts zeer weinigen vertoonden zich bij de strak gestileerde revolutiefeesten.
Terwijl in de eerste jaren na
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de Franse verovering de Noordnederlanders de gelegenheid kregen niet alleen om
zelf de revolutie door te voeren, maar ook om hun eigen variant van revolutionaire
lyriek en hun eigen gedragen, door de vorm en de toon van de protestantse preek
bepaalde, revolutionaire betoogtrant te scheppen, bleef er in België een volstrekt
contrast tussen de uitdrukkingswijze van overheerser en volk. De Fransen waren
zich hiervan helder bewust en klaagden over de apathie en de traagheid der Belgen
wie zij verweten alle vreemdelingen te haten en slechts zichzelf lief te hebben18.. De
Fransen voor wie het nationalisme een dynamische conceptie was, beschouwden
de weerstanden die zij ontmoetten, niet als uitingen van nationale Belgische
gevoelens maar van kortzichtig egoïsme en slepende routine en hadden er even
weinig geduld mee als met de revoltes van de Vendée. Zij hadden niet geheel
ongelijk. Het Belgische nationale bewustzijn was nog niet boven het peil van een
conservatieve en gezapige zelfgenoegzaamheid uitgegroeid. Bovendien boden de
Belgen geen tegenstand tegen de afbraak van hun nationale verleden zoals het in
de structuur van de staat en in de taal had voortgeleefd, maar tegen de verwoesting
van de katholieke Kerk.
De Fransen zijn pas nadat zij het staatsapparaat hadden georganiseerd, begonnen

de Franse kerkelijke wetgeving in België in te voeren. In september 1796 schaften
zij de meeste reguliere orden en kloosters af en namen hun goederen in beslag.
Deze maatregel dreef ongeveer 10 000 geestelijken uit hun woning en bracht de
staat een bezit waarvan de waarde op 511 miljoen franken werd geschat19.. Eind
1796 begon de verkoop ervan. In 1797 volgde de aanval op de wereldlijke
geestelijkheid; van haar werd nu evenals van de Franse clerus een belofte van
trouw aan de wetten en een verklaring van adhesie aan het dogma der
volkssoevereiniteit gevraagd, maar slechts eenminderheid der priesters was bereid
deze te geven en de meesten staakten hun werkzaamheden20.. Na de radicale
staatsgreep van Fructidor (september 1797) werd de toestand nog moeilijker
aangezien de gevraagde belofte werd vervangen door een eed van haat tegen
koningschap en anarchie, die vrijwel alle priesters in België als een onchristelijke
daad afkeurden en weigerden. Toen begonnen de vervolgingen: in 1798 werden
585 Belgische priesters tot deportatie veroordeeld, maar zij wisten op een honderdtal
na te ontsnappen. De eredienst werd onder de moeilijkste omstandigheden in
particuliere woningen, op kerkhoven en in de bossen zo goed en zo kwaad als het
ging voortgezet21.. Er kan geen twijfel aan bestaan dat de Franse maatregelen door
de Belgische publieke opinie volstrekt werden verworpen.
Toch was de kerkelijke kwestie evenmin als de afbraak van de oude instellingen

op zichzelf waarschijnlijk voldoende geweest om de Zuidnederlanders tot gewapend
verzet te drijven. De factor die duizenden in 1798 tot wanhopige uitbarstingen bracht,
was de invoering van de conscriptie. Eind
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september werden de eerste Belgen voor militaire dienst opgeroepen. In begin
oktober hadden in Oost-Vlaanderen onlusten plaats; enkele dagen later was het
hele platteland van het departement in handen van de opstandige dorpsbewoners.
Maar al op het einde van de maand herstelden de Fransen de orde en met de snel
volgende opstand in West-Vlaanderen maakten zij in het begin van november korte
metten. Inmiddels was de revolte van Oost-Vlaanderen uit ook Brabants gebied
binnengedrongen. In november zwierf daar een boerenleger van bijna 10 000 man,
steeds voor de Fransen wijkend van plaats naar plaats tot duizenden van hen op 4
december te Hasselt werden ingesloten en tot onderwerping gedwongen. Dit was
het einde van de opstand.
De Fransen, die zich volkomen veilig in België voelden en er niet veel troepen

hadden, werden door de Boerenkrijg verrast. Maar zij hadden slechts betrekkelijk
geringe versterkingen nodig om de zeer weinig strijdbare boeren te verslaan. Zij
traden zo scherp mogelijk op. Er is een verschrikkelijke tegenstelling tussen de
bloedige onderdrukking en het opvallend zachtaardige gedrag van de opstandelingen,
die in de raadhuizen van de dorpen waar zij doortrokken de archieven verbrandden,
de huizen van de Fransgezinden verwoestten, maar niet plunderden en niet
moordden22.. De Belgische opstand was zeker van een heel ander karakter dan die
van de Vendée of die van Tirol23.. Het valt overigens niet gemakkelijk om te bepalen
wat het doel en de betekenis ervan waren. Een nationale, zorgvuldig voorbereide
en geleide, op het buitenland steunende rebellie was het zeker niet, al heeft men
dat trachten waar te maken24.. Het was een opstand van dorpelingen, niet zozeer
de boeren overigens als wel mensen uit de kleine plattelandsburgerij, die verbijsterd
waren door de conscriptie en in wie nog eenmaal - de laatste maal - de
conservatieve, patriotse enthousiasmes van de Brabantse Revolutie opvlamden25..
Zij vonden echter geen leiders meer onder de hogere standen. Enkele Belgische
emigranten hebben van hun vluchtoorden in Duitsland en Nederland uit aan de
revolte een zekere richting willen geven, maar zonder enig succes. Nog maanden
na de Franse repressie schatte men dat enkele duizenden rebellen, slecht gewapend
en zonder enige discipline, zich in de bossen van Vlaanderen, Brabant en Luik
schuilhielden, onbereikbaar en onbruikbaar26.. En al hebben de Engelsen zonder
enige twijfel via Nederland wapens en geld aan de opstandelingen geleverd en heeft
de aanwezigheid van de Engelse vloot voor de Belgische kust27. de hoop op
buitenlandse interventie gewekt, Frankrijks vijanden hebben geen duidelijke poging
gedaan om de leiding van de beweging in handen te krijgen en haar te passen in
een internationaal verband.
De opstand ontwikkelde zich in de Nederlandstalige delen van België op grotere

schaal dan in Waals Brabant en Luxemburg, waar hij overigens
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ook plaatshad. Het is echter gevaarlijk om daaruit af te leiden dat de weerstand
tegen de Fransen onder de Vlamingen over het algemeen groter was dan onder de
Walen. Het taalverschil zal ongetwijfeld de Franse maatregelen in het Vlaamse land
nog onbegrijpelijker hebben gemaakt dan ze voor de Waalse boeren waren, maar
het is niet aan te nemen dat de Waalse gewesten veel sterker Fransgezind of
revolutionair waren. Toen het land van de opgeheven kloosters op de markt kwam
weigerden - hoofdzakelijk uit godsdienstige overwegingen - vele Waalse boeren
aanvankelijk evengoed als de Vlaamse om nationale goederen te kopen. En al was
de afzijdigheid der Vlamingen zeker volstrekter, er is geen reden daar een etnische
verklaring voor te zoeken: de pachters der grote hoeven in Henegouwen waren
kapitaalkrachtiger dan de kleine boeren in Oost-Vlaanderen28.. In de Waalse
provincies en zelfs in Luik schijnt de opkomst van dienstplichtigen, veelal
boerenjongens uiteraard, meestal niet groter geweest te zijn dan in Vlaanderen of
Brabant29.. Ook de bourgeoisie reageerde in het Zuiden niet anders dan in het
Noorden; in Vlaanderen sloot zij, indien mogelijk, de stadspoorten voor het
aanrukkende boerenleger en liet zij zich gewillig verfransen zonder overigens
revolutionaire neigingen te vertonen. In Henegouwen profiteerde zij net als haar
noorderburen van de omstandigheden en kocht zij de nationale goederen maar zij
bleef - op een zeer kleine minderheid na contrarevolutionair. Het is trouwens
opvallend dat Bouteville, toen hij in 1796 het nieuwe staatsapparaat in werking
stelde, zowel Gent als Luik en Bergen prees en zowel de slechte geest van
Antwerpen als van Namen aan de kaak stelde30.. De linguïstische tegenstellingen
schijnen in dit opzicht geen rol van betekenis te hebben gespeeld. Maar het uitzicht
van de Vlaams sprekende gebieden op Nederland vanwaaruit wapens en geld
kwamen en op de zee, waar de Britse vloot lag, heeft de opstand daar een stimulans
gegeven die in het geografisch geisoleerder Zuiden natuurlijk ontbrak. Misschien
verklaart dit het feit, dat Wallonië wel gedurende vele jaren door alle mogelijke aan
struikroverij grenzende acties van ontevreden elementen werd verontrust, maar een
min of meer geconcentreerde en ook door gesloten groepen gesteunde beweging
als de boerenopstand in zo grote mate niet heeft gekend.
Onmiddellijk na de opstand te hebben neergeslagen openden de Fransen een

geweldige campagne tegen de Belgische priesters, maar van de ongeveer 7500
die zij vervolgden, kregen zij nog geen vijfhonderd in handen. Even weinig succes
had hun poging om de conscriptie in alle gestrengheid door te voeren: op het einde
van 1799 beschikten zij slechts over een kwart van de 22 000 man die België had
moeten leveren. Het Directoire ging in machteloosheid onder. Napoleons staatsgreep
van Brumaire 1799 werd overigens door de Zuidnederlanders met volkomen
onverschilligheid begroet en aan het plebisciet over de nieuwe constitutie, waar in
het oude
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Frankrijk meer dan de helft van het electoraat zijn stem over uitbracht, namen zij
nauwelijks deel. En al in 1800 bleek dat de notabelen, de grootgrondbezitters, de
industriëlen, de kooplieden, uit vrees om zich te compromitteren, zich voorlopig ook
door het Consulaat niet lieten gebruiken voor de nog steeds onbezoldigde
departementale en municipale ambten, zodat het regime waarvan de top Frans was
en bleef - op een enkele uitzondering na waren alle napoleontische prefecten in
België Fransen - nog steeds niet op een brede basis van autochtone medewerkers
steunen kon31. en zijn karakter van bezettingsmacht behield.
Toch is het wel duidelijk, dat zowel de politieke als de economische situatie in

België vanaf omstreeks 1800 iets verbeterde. De Belgische ontwikkeling volgde het
Franse ritme. De verspreide en weinig betrouwbare informatie, waarover we
beschikken, geeft echter geen scherp inzicht in de groei van de welvaart en van de
berustende aanvaarding der nu min of meer als duurzaam beschouwde Franse
overheersing. Er kan weinig twijfel bestaan aan de ellende van de jaren 1795-1800:
de klachten over de moeilijkheden van de boeren die hun waren niet konden
uitvoeren, over het verval van de industrie en de wanhopige toestand van de
arbeiders, over de door hoge tariefmuren van zijn oude afzetgebieden - onder andere
Nederland - afgesloten handel, over de ontvolking van de grote steden, over de
georganiseerde roversbenden, de onveiligheid en slechte staat van de wegen, ze
zijn er te talrijk voor. Bovendien werden sommige groepen natuurlijk direct getroffen
door de hoge financiële eisen van de Fransen, door de onmacht van de
genationaliseerde kloosters en gilden en de onwil van de revolutionaire stadsbesturen
om de rente op hun schulden te betalen en - maar in veel mindere mate - door de
afschaffing van de lichte feodale lasten. Dit alles moet een vrij algemene verarming
hebben veroorzaakt, waarvan de omvang echter niet te berekenen valt en ook niet
overdreven moet worden. Ook over de nieuwe algemene belastingen werd veel
gejammerd. Men heeft geconstateerd dat de lasten die op de bevolking drukten,
van 15,82 franken per hoofd onder het Oostenrijkse bestuur stegen tot 25,22 franken
onder de Fransen32.. Maar zelfs indien dit juist zou zijn, dan mag men, gegeven de
stijging van prijzen en lonen en de wijdere activiteit en verantwoordelijkheid van de
staat, de vermeerdering niet als zeer ernstig beschouwen33.. Het is in elk geval zeker
dat een Franse satellietstaat als Nederland oneindig veel hogere belastingen had
op te brengen: ongeveer 40 franken per hoofd, buitengewone heffingen en leningen
niet meegerekend34..
In de tijd van het Consulaat en het Keizerrijk schijnt de economie een zekere groei

te vertonen. De basis ervan bleef de landbouw die dank zij de steeds hoger wordende
graanprijzen en de stijgende pachten voor grondbezitters en grote boeren zeer
winstgevend was. Aangezien de lonen van de
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arbeiders in de stad en op het platteland de stijging van de kosten van
levensonderhoud slechts zeer traag en onvoldoende volgden, werden de
tegenstellingen in het welvaartsniveau van de verschillende bevolkingsklassen nog
scherper dan ze op het einde van de achttiende eeuw waren. In dit opzicht week
België niet van het algemene Westeuropese patroon af. Evenmin is de snelle
opkomst van een waarschijnlijk vrij grote groep kooplui en industriëlen, die van de
omstandigheden wisten te profiteren, op zichzelf een zeer opmerkelijk verschijnsel.
Kleinburgers, avonturiers, zich in de Zuidelijke Nederlanden vestigende
vreemdelingen konden bijvoorbeeld door de aankoop tegen lage prijs van nationale
goederen een kapitaal verwerven, dat zij voor de oprichting van nieuwe
ondernemingen gebruikten. Maar duurzaam waren deze meestal niet. Toch heeft
deze zeer gevarieerde activiteit over het geheel genomen de positie van de
bourgeoisie in België ongetwijfeld versterkt. Het kerkelijke land - aangezien de
Belgische adel niet emigreerdé bestonden de nationale goederen voor verreweg
het grootste deel uit het bezit van de geestelijkheid - kwam in hoofdzaak in handen
van Belgische bourgeois die geen godsdienstige, morele of politieke bezwaren tegen
de aankoop ervan hadden. Vooral gedurende de jaren 1797 en 1799 waren de
prijzen uitermate laag. In Henegouwen - het kerkelijk landbezit besloeg daar één
zesde van de grond - kwam ten slotte 75% in burgerlijke handen35.. In het land van
Namen profiteerde eveneens de bourgeoisie het meest36.. In Oost-Vlaanderen - één
twaalfde van de grond werd daar geveild - verwierf zij ongeveer 50%37.. Het overige
land ging naar de edelen, naar buitenlanders, naar de grote boeren en bleef deels
ook dank zij allerlei manipulaties in bezit van de Kerk. Eenmaatschappelijke revolutie
heeft de hele operatie, bedoeld toch in de eerste plaats om de boeren te helpen,
niet bewerkstelligd.
De versterking van de positie der bourgeoisie wordt het duidelijkst getoond door

het succes van enkele hoogst moderne industrieën en door de zegevierende
penetratie van de Franse taal ook onder de Vlaamse sociale elite. De industrie
profiteerde van de opening der enorme Franse markt en het Continentale Stelsel.
De produktie in de kolenmijnen van de Borinage, waar stoommachines in gebruik
kwamen, steeg38.. De textielnijverheid in Verviers in het voormalige Luikerland kende
tot de crisis van 1810 een stormachtige ontwikkeling. Dank zij de mechanisatie die
de bekende Engelse technicusWilliam Cockerill er vanaf 1801 invoerde, kon zij aan
de grotere vraag voldoen: in de jaren 1808 tot 1810 leverde zij 88%meer dan tijdens
het Ancien Régime39.. Gent werd in het Keizerrijk een van de grootste fabriekscentra.
De leerlooier Lieven Bauwens die al vanaf 1792 goede zaken deed als leverancier
van het Franse leger, als belastingpachter en koper van nationale goederen, slaagde
er in 1796 in om onderdelen van spin- en stoommachines uit Engeland te verkrijgen
en richtte eerst bij
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Parijs en in 1801 ook in Gent onder andere katoenspinnerijen en machinefabrieken
op welke snel groeiden. Het was een nog zeer avontuurlijk, roekeloos en veel te
optimistisch kapitalisme, dat hij en zijn Gentse vrienden bedreven; de gruwelijke
financiële catastrofe van 1810, toen de conjunctuur omsloeg, zou het leren40.. Maar
toch transformeerde deze snelle industriële groei het Gent van het oude regimemet
zijn oriëntatie op Habsburg en Spanje, zijn gildesysteem en zijn handenarbeid, in
een centrum van kapitalistische ondernemingslust met een arbeidersbevolking
werkzaam in de katoennijverheid, die van bijna 1300 in 1806 aanwies tot bijna 12
000 in 181641.. En het is zeker een teken des tijds, dat ook de adel kapitaal in deze
industrie begon te investeren42.. De al onder de Oostenrijkers zichtbare tendenties
werden op deze wijze in sommige steden voortgezet en verbreed door een groep
ondernemers, die hun lot verbonden aan het Franse regime en die naast hun
economische activiteiten een zekere bestuurlijke verantwoordelijkheid aanvaardden.
Bijna tastbaar wordt het succes van deze groepen industriëlen, kooplieden en

ambtenaren, als men ziet hoe weinig weerstand het Nederlands als bestuurs- en
cultuurtaal tegen de invloed van de door economische motieven voortgedreven,
cultureel en politiek vrij onverschillige43., verfranste burgerij wist te bieden. De Franse
regering voerde, in tegenstelling tot de Oostenrijkse (in de Nederlanden tenminste),
een bewuste taalpolitiek en drong, zoals ze in het oude Frankrijk de dialecten
bestreed, het Nederlands, dat zich als lokale regeringstaal in Brabant en Vlaanderen
tot 1795 nog enigszins had gehandhaafd, geheel uit het openbare leven. Alleen de
achterlijkste plattelandsgemeenten voerden omstreeks 1800 hun officiële
correspondentie nog in het Nederlands44.. De rechtspraak was geheel verfranst.
Schouwburg en drukpers weerden het Nederlands, al bleven er nog wel
Nederlandstalige boeken verschijnen, voornamelijk echter bestemd voor de lagere
klassen. Het onderwijs voor de beter gesitueeerden in de steden werd hoe langer
hoe meer in het Frans gegeven, terwijl het volksonderwijs, al dadelijk uit handen
van de clerus genomen, om allerlei redenen door de Conventie, het Directoire en
Napoleon werd verwaarloosd. Op deze manier werd het Frans niet alleen de taal
van het openbare leven, maar ook die van de welgestelde middenklasse, die in de
napoleontische jaren meer maatschappelijk aanzien kreeg dan ze in de door de
adel beheerste gemeenschap van het Ancien Régime bezeten had en zich ook
linguïstisch ging onderscheiden van de massa der kleine boeren en arbeiders,
verstoken van alle onderwijs en door de daling van hun reële inkomsten in ernstige
economische moeilijkheden.
Slechts in de Kerk bleef het Nederlands de meest gebruikte taal. De pastoors in

Vlaanderen en Brabant spraken geen of weinig Frans45.. Maar juist de clerus was
de enige groep in België die ook na 1799 ernstig onder het
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nieuwe regime te lijden had. Een verzoening tussen de hoge standen en de Franse
autoriteiten was op den duur in elk geval mogelijk geworden, al weigerde de
ouderwetse bovenlaag bijvoorbeeld in Doornik en Antwerpen om Franse ambtenaren
of militairen op haar bals en avonden toe te laten46.. De edelen waren zelfs vaak
bereid om officiële functies te aanvaarden en na 1801 traden zij op in het lokale
bestuur als burgemeesters van de dorpen of de steden, waar zij hun - onaangetaste
- bezittingen hadden47.. Napoleons pogingen om een compromis te vinden tussen
de belangen van zijn staat en de Kerk mislukten echter steeds weer. En het was
zodoende alleen de Kerk die na zijn val kon terugzien op een lange vijandschap
tegen de bezetter. Zij was zeer verzwakt; het grootste deel van haar bezit had zij
zien verkopen, haar priesters waren vervolgd en het was moeilijk gebleken om de
openvallende plaatsen te bezetten: in België werden van ongeveer 1802 af per
diocees minder priesters gewijd dan in Frankrijk48.. De Belgische geestelijkheid nu
was antirevolutionair, antigallicaans en ultramontans, zij was niet anti-Frans. Een
nationale gedachte kon en wilde zij niet vertegenwoordigen. Het is dan ook zeker,
dat er in 1815 toen het Keizerrijk was ineengestort en elke mogelijkheid tot herstel
van de Franse macht in België was uitgesloten, geen enkele krachtige politieke
opinie in het land bestond. De toekomst lag open. Napoleon was er niet in geslaagd
om de bevolking van de Zuidelijke Nederlanden tot Fransen te maken. Maar hun
twintigjarige onderworpenheid had geen groep onder hen, verward in onverzoenlijke
belangen, tot Belgische nationalisten gevormd.
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3. De Noordelijke Nederlanden in de Bataafse tijd

Op 1 februari 1793 verklaarden de Fransen de oorlog aan koning George III en
stadhouderWillem V. Nog in dezelfdemaand rukte generaal Dumouriez de Republiek
binnen en bezette enkele streken in het zuiden. Al in maart echter moest hij zich na
de slag bij Neerwinden niet alleen uit Nederland maar zelfs uit België terugtrekken.
Pas na de slag bij Fleurus in juni 1794 naderde het gevaar Nederland opnieuw. In
december nam Pichegru Noordbrabant en Staats-Vlaanderen. Begin januari 1795
trok hij over de bevroren rivieren noordwaarts; de 16de bezette hij Utrecht. Twee
dagen later week Willem V uit naar Engeland. Het Nederlandse leger dat nauwelijks
tegenstand had geboden, smolt weg. Het bandeloze Engelse leger onder York, dat
evenmin gestreden had, trok plunderend af naar Hannover. In Nederland braken
overal revoluties uit. Eindelijk was de in 1787 zo erbarmelijk verslagen
hervormingspartij in staat om aan het werk te gaan. En oppervlakkig beschouwd
was de situatie niet ongunstig voor revolutionaire actie. Het optreden der Fransen
was in de eerste jaren
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betrekkelijk tactvol; zij lieten het land in principe zelf zijn beslissingen nemen en
legden het de noodzakelijk geachte hervormingen niet van boven af op. Er kan ook
geen twijfel aan bestaan dat zeker tot 1798 het aantal actief in de politieke
gebeurtenissen geïnteresseerde mensen vrij groot was. Nog in 1798, toen alle
orangisten en conservatieven van het stemrecht waren beroofd, bracht twee-vijfde
van de mannelijke bevolking zijn stem uit: zij steunden de revolutie. En het was in
1795 dank zij de Franse ervaringen sinds 1789 zeker heel wat gemakkelijker dan
tien jaar tevoren om een hervormingsprogramma, een revolutionaire methode, een
politiek doel te vinden.
Bij nader inzien blijken er echter talrijke elementen te zijn die de revolutie hebben

vertraagd en in zekere zin verhinderd. De houding van de Fransen zelf maakte een
sociale omwenteling onmogelijk: de enige baat die wij van Nederland kunnen hebben,
oordeelde de Franse gezant in Den Haag in 1795, is het krediet van de kapitalisten49.

en het was dus in het Franse belang om zorgvuldig te waken tegen al te radicale
projecten die dat krediet zouden aantasten. De economische malaise die in 1795
al veel ernstiger was dan in 1785 en in de loop van de volgende jaren steeds
alarmerender vormen kreeg, ontnam bovendien veel radicale burgers eenvoudig
de financiële middelen om zich - slecht of in het geheel niet betaald - aan de
staatszaken te wijden. In de steden trokken zich de kleinburgers al spoedig uit de
revolutionaire raden terug, omdat ze het economisch niet konden bolwerken50.. Voor
politieke profiteurs was de situatie allerminst gunstig in een klein land, waar men
elkaar zeer nauwkeurig op de vingers keek en waar bovendien de tradities van
zorgvuldige boekhouding en verantwoording zo diep waren geworteld dat niemand
daar plotseling inbreuk op kon maken. Het is dan ook begrijpelijk, al blijft het hoogst
merkwaardig, dat er van 1795 tot 1813 heel weinig politieke carrières zijn gemaakt
- in tegenstelling tot wat in het moederland van de revolutie gebeurde. Het
revolutionaire personeel bleef klein, het telde geen grote talenten en het was in feite
na de staatsgrepen, die in deze periode de bijna onvermijdelijke baan waren
waarlangs het revolutionaire proces zich voortbewoog, volkomen uitgeput. Bovendien
was een aanzienlijk deel ervan of katholiek of dopers en dus, doordat de dissenters
voor 1795 nooit tot de ambten waren toegelaten, zonder enige bestuurservaring51..
En ten slotte, al is het waar dat de belangstelling voor de openbare zaak in

Nederland over het geheel genomen betrekkelijk groot was, de felle
partijtegenstellingen van het Ancien Régime, de federalistische structuur van de
oude Republiek, de zorgvuldige isolatie van de verschillende godsdienstige groepen,
de onafhankelijkheid van de stedelijke en landelijke gemeenschappen vormden een
erfenis, die Nederland tot een diep verdeeld land maakte, doorsneden, zoals een
Franse waarnemer het eens zei, door evenveel so-
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ciale grenzen als er sloten waren52.. Het is moeilijk voor een dergelijke samenleving
om een groot nationaal-revolutionair enthousiasme te doen ontvlammen. Het
herhaalde ingrijpen van de Fransen vergrootte bovendien de ingewikkeldheid en
dubbelzinnigheid van het revolutionaire gebeuren. In 1798, in 1801, in 1805, 1806
en 1810 braken zij deels door hen zelf op gang gebrachte ontwikkelingen af voor
deze waren uitgewerkt. De cynische grilligheid van Napoleon liet de Nederlandse
staatslieden geen ruimte voor een consequente politiek of een politiek ideaal en
noodzaakte hen tot opportunistisch geschipper, dat sommigen van hen niet zonder
zelfspot vergeleken met hun dynamisch idealisme uit de beginjaren van de
omwenteling. Toch zijn er ondanks de snelle wisselingen en de talloze onvoltooide
initiatieven zekere continue thema's en tendenties door de hele periode heen
herkenbaar.
Het werd in 1795 al spoedig duidelijk dat de Fransen, die pas op 1 oktober van

dat jaar België eindelijk annexeerden, niet van plan waren ook Nederland in te lijven.
Zij erkenden de individualiteit van het Nederlandse volk als een vast gegeven. Enige
eerbied voor de eeuwenoude republikeinse staatsvorm, al was die door de
stadhouderlijke misbruiken ook gruwelijk ontaard, voor de revolutie van de zestiende
eeuw en de geweldige daden van de Nederlandse helden der zeventiende eeuw,
die zowel het tirannieke Engeland als de Bourbondespoot Lodewijk XIV hadden
bestreden, vormde het historischemotief dat hen de Nederlandse natie deed ontzien.
De theorie van de natuurlijke grenzen hield bovendien halt bij de grote rivieren; zij
omvatte België dat trouwens toch al deels Franstalig was, maar niet Nederland.
Nederland was geen zuiver continentale staat; het was aan Frankrijk vreemd. Het
kon ook niet nuttig zijn het land in te lijven: men zou niet zoals in België rijke kloosters
en vruchtbare akkers - want dat waren Belgiës schatten -, maar sloten en plassen
annexeren, terwijl de Nederlandse schepen en de Nederlandse kapitalisten met alle
kostbaarheden van het land, namelijk geld, waardepapieren en krediet, hun heil
elders zouden zoeken. Een zeevarende natie lijft men niet in: zij ontsnapt over het
water.
Zodoende konden de Nederlanders in 1795 hun eigen revolutie binnen de door

de Fransen bepaalde grenzen - dat is: zonder anarchie en zonder herstel van Oranje
- op hun gemak en zonder overhaasting doorvoeren. Zij stroomde door de oude
kanalen. De revolutionairen zetten de orangistische stadsbesturen af en plaatsten
provisionele representanten van het volk in de raadzalen; dezen benoemden de
leden van de verschillende Provinciale Staten, die ten slotte op hun beurt de nieuwe
leden van de Staten-Generaal aanwezen. In maart 1795 was dit proces voltooid;
toen hadden overal de patriotten de zetels van de vroegere regenten ingenomen.
Het was alles merkwaardig rustig verlopen. De goedaardigheid en de naïviteit van
de
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revolutionairen was indrukwekkend. De provisionele volksvertegenwoordigers van
Amsterdam beloofden in januari 1795 volkomen veiligheid voor de personen en de
bezittingen van de oude regenten, omdat zij wilden tonen hoe edelmoedig de Vrijheid
is53.: geen echo van de Terreur, geen verwijzing naar de systematische plundering
van België drong in hun proza door. Een rechtzinnige oud-hofpredikant verklaarde
in de zomer: ‘deeze omwenteling is van den Heere’54.; een theologisch hoogleraar
te Groningen zag er ‘de voetstappen der Godlijke Voorzienigheid’55. in. Het in februari
opgerichte Vereenigd Commité van Opstand in Nederland meende dat rust en orde
de kenmerken van de ware volksopstand zijn56.. Overal bleven de gewone, bezoldigde
ambtenaren voorlopig gehandhaafd en de vervolging van enkele leden der vorige
regering liep op niets uit, omdat er binnen het bestaande recht geen termen voor
een aanklacht te vinden waren.
Ondanks hun trots op de zachtaardigheid van de patriotse revolutie die in

tegenstelling tot de orangistische omwentelingen uit het verleden zonder
bloedvergieten en zonder uitbarstingen van de volksmassa verliep, ontstond er bij
de radicalen ergernis over het feit dat de oude regenten niet eens werden gedwongen
om bijzondere financiële offers te brengen en zo hun morele en politieke schuld af
te kopen. Al spoedig echter vond deze agitatie een positievere vorm; zij dreef de
gematigden op tot het doen bijeenroepen van eenmet algemeen stemrecht gekozen
Nationale Vergadering die de Staten-Generaal vervangen en een nieuwe grondwet
ontwerpen moest. Pas in december 1795 besloten de Staten-Generaal hier definitief
toe, maar zij bonden de Constituante tegelijk aan een reglement dat de
vergadertechniek ervan bepaalde en kennelijk was bedoeld om elke radicale
beslissing onmogelijk te maken. In januari 1796 werden na een niet geheel voltooide
volkstelling de verkiezingen gehouden in twee trappen. Alle mannelijke inwoners
boven de twintig jaar, die de volkssoevereiniteit verklaarden aan te hangen en geen
onderstand uit de armenkassen genoten, waren stemgerechtigd. Groot schijnt de
opkomst niet geweest te zijn. Op 1 maart werd de Nationale Vergadering te Den
Haag geopend, maar van de 126 leden waren er toen nog maar negentig aanwezig.
Zij waren uiteraard allen patriotten. De meesten behoorden tot de hogere burgerij:
advocaten, kooplieden, fabrikanten, professoren, predikanten en priesters. Maar er
waren ook enkele leden van vroegere regentenfamilies, een paar edelen en enige
kleinburgers. Hun werk was tijdrovend en kostbaar: ze moesten elk een tweeduizend
gulden per jaar uit eigen zak op hun daggeld van ƒ 10 toeleggen57.. Men kan de
vergadering moeilijk als geheel representatief beschouwen. De orangisten waren
buitengesloten en als gevolg van de geleding der verkiezingen in twee trappen
hadden de meest gematigde patriotten een al te grote plaats58.. Dit bleek op 8
augustus 1797, toen het zeer weinig radicale constitutie-ontwerp dat de vergadering
na einde-
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loze discussies tot stand had gebracht, door het electoraat verworpen werd: ongeveer
33% der volwassen mannen nam deel aan het plebisciet van wie de meerderheid
(26% der volwassen mannen) tegen stemde59.. Ook van deze stemming waren de
talrijke aanhangers van het vorstenhuis natuurlijk uitgesloten.
Gezien de uitslag van het plebisciet was het werk van deze Nationale Vergadering

verre van een succes. Toch was zij een hoogst belangrijke gebeurtenis. Zij dwong
de Nederlandse bevolking tot een keuze uit de politieke mogelijkheden en een
scherpe bepaling van de verschillende partijstandpunten. Twee uitersten stonden
tegenover elkaar: de ‘federalisten’ en de ‘unitarissen’, zoals ze in het wat ongelukkige
spraakgebruik van die jaren werden genoemd. Tussen deze extremen lag een
middengroep die naar het federalisme tendeerde zonder zich aan de grondslagen
ervan te binden. De federalisten waren anti-orangistisch, dat wil zeggen, zij
verwierpen het Ancien Régime en aanvaardden de idee van de volkssoevereiniteit.
Zij waren echter bevreesd voor een scherpe breuk met het verleden en hielden vast
aan de doelstellingen van de patriotten van de jaren tachtig, die het ideaal van een
eenheidsstaat nog niet hadden overwogen. De staat moest volgens hen door een
zorgvuldig stelsel van gewichten en tegenwichten worden beschermd tegen het
gevaar van despotische misbruiken. De dorpsof stadsgemeenschap kon alleen als
zij een zekere mate van zelfstandigheid behield, de provinciale regering verhinderen
tiranniek te worden. Op haar beurt kon slechts de handhaving van de provinciale
soevereiniteit - ook zij was een rest uit het verleden - een garantie zijn tegen de
natuurlijke neiging van het centrale bestuur om zijn macht te vergroten. Binnen de
kringen van de lokale, provinciale en federale regering diende ten slotte de heiding
der machten nauwkeurig te worden gedefinieerd. Het behoeft en betoog dat de
federalisten probeerdenMontesquieus opvattingen in nieuwe republiek tot uitdrukking
te brengen60..
Er is zonder twijfel tussen de federalisten en bepaalde secties van de nu uit het

politieke leven gesloten orangistische partij enige verwantschap. De tegenstelling
tussen de doeleinden van beide groepen was er vaak meer een van praktische dan
van theoretische aard. Ook enkele orangisten bewonderden al vóór 1795
Montesquieu als een inspirerend auteur en in de geschriften van anderen na 1795
klinkt de echo door van zijn stem en van die van Burke61.. Het politieke temperament
van de twee partijen, of in elk geval van belangrijke vertegenwoordigers ervan, was
gelijk; slechts het beginpunt van hun argumentaties verschilde. De orangisten gingen
uit van het vaste gegeven der trouw aan het nationale vorstenhuis, de federalisten
van het principe der volkssoevereiniteit. Maar velen onder hen kwamen tot zeer
dicht bij elkaar liggende conclusies. De orangisten immers begonnen in de komende
jaren eveneens te zien dat een duidelijke nieuwe grond-
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wet een doeltreffend middel kon zijn, niet om de macht van het volk uit te drukken,
maar om de vrijheid en de zelfstandigheid van individu en groep te garanderen.
Meer dan de federalisten accentueerden sommigen van hen bovendien de noodzaak
van een sterke uitvoerende macht die door de Prins van Oranje zou moeten worden
uitgeoefend. In dit opzicht waren zij soms in hogere mate dan de federalisten bereid
om de zakelijke eisen van de moderne staat te erkennen62..
Ook de kwaliteit van hun nationalisme maakte de federalisten aan de orangisten

verwant. Bij hen was niets meer over van de exuberante hoop der patriotten van de
jaren tachtig om Nederland opnieuw tot grote macht te doen herrijzen. Zij
aanvaardden berustend de bescheiden positie van het land. Zij verlangden slechts
dat het onafhankelijk zou blijven, in vrijheid handel mocht drijven en zich zo veel
mogelijk aan de verplichtingen en gevaren van de internationale politiek zou
onttrekken. Het is de moeite waard om op te merken dat ook vroegere geslachten
dit hadden beleden: het regentenpatriciaat van Holland dacht er in zijn grootste tijd
eigenlijk niet anders over. In de zeventiende eeuw waren de Prinsen van Oranje
immers juist door de tegenstand van de regenten gedwongen om hun
expansiepolitiek op te geven. Maar Willem v volgde in feite de traditie van de
regenten. Een van zijn gezaghebbende aanhangers verklaarde in oktober 1795 dat
de Republiek haar pretenties van grote mogendheid moest verlaten, haar leger
moest reduceren tot een minimum nodig voor garnizoensdienst en als
werkgelegenheid voor aristocratische jongelui, haar vloot en haar diplomatieke
dienst drastisch moest beperken. Haar rang was die van Denemarken, Venetië of
Genua63.. In de loop van de volgende jaren werden zowel de federalisten als de
orangisten geconfronteerd met - voorlopig nog zeer vage - plannen om het
grondgebied van de oude Republiek te vergroten. Beide partijen reageerden
aarzelend maar voor beide was de gedachte waarschijnlijk even stuitend als ze voor
een Hollandse regent in de zeventiende eeuw zou zijn geweest64.. Zij verafschuwden
de dynamiek van de machtsstaat en achtten haar vreemd aan Nederlands tradities.
De federalisten vormden de conservatieve en min of meer aristocratische vleugel

van de patriotten. Haar belangrijkste vertegenwoordigers kwamen vooral uit enigszins
achterlijke provincies als Overijssel en Gelderland, waar de grote massa van de
boerenbevolking er in 1796 door haar gebrek aan politieke ervaring en invloed niet
in slaagde om als gewestelijke vertegenwoordigersmannen van radicalere tendenties
in de Nationale Vergadering te doen benoemen. In de praktijk van het politieke debat
beperkte deze groep zich al spoedig tot verweer tegen de verlangens van hun
tegenstanders. Zij bestreed het plan om in de te stichten eenheidsstaat de schulden
samen te voegen en verdedigde de belangen van de kleine provincies, die - alle te
zamen belast met 155 miljoen gulden schuld - er weinig voor
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voelden om mee te betalen aan de rente op de 455 miljoen gulden schuld van
Holland65.. Zij bestreed eveneens het voorstel tot heffing van algenene belastingen
omdat ook dit de zeer geprivilegieerde positie van de kleine provincies in gevaar
zou brengen: de bevolking van Holland bracht jaarlijks per hoofd ruim ƒ 25 op, die
van Gelderland ƒ 8, van Overijssel ƒ 6,70 en van Drenthe nog geen ƒ 566.. In de
discussies over deze problemen kregen de federalisten overigens soms ook de
steun van enige radicale vertegenwoordigers der kleine gewesten hetgeen het debat
uitermate verwarde.
Een aantal zogenaamde moderaten leunde tegen de groep van de federalisten

aan; zij deelden hun afkeer van revolutionaire maatregelen, hun angst voor sociale
onrust en geweld, hun weerzin tegen de dynamiek van het radicale nationalisme -
hun leider, de Amsterdamse advocaat R.J. Schimmelpenninck (1761-1825)
verklaarde dat men de tijd van De Ruyter en Tromp vergeten moest67. -, maar zij
waren om principiële en om toevallige redenen voorstanders van de eenheidsstaat,
het samenvoegen van de schulden en de algemene belastingen. Zij waren bij uitstek
realist. Dank zij het talent van hun woordvoerders speelden zij in verhouding tot hun
aantal een uitzonderlijk grote rol niet alleen in de Nationale Vergadering68., maar
ook in het hele verloop van de revolutie. In zekere zin valt dat mede te verklaren uit
het feit, dat hun leiders allen Hollanders waren en zich gedragen wisten, niet door
de steun van de orangistische volksmassa der provincie noch door die van de oude
regenten - dezen trokken zich na verloop van tijd mokkend in hun landhuizen terug
om er te mijmeren over de oude jaren van glorie -, maar van de bankiers, de grote
kooplieden, de hogere Hollandse burgerij in het algemeen. Indien één groep in de
verwarring van deze periode beschouwd kan worden als de representant van typisch
Hollands-burgerlijke belangen, dan is het deze.
De partij der radicalen - zij heetten soms unitarissen, soms jacobijnen, soms

democraten - was veel complexer en haar programma was zeer veel paradoxaler
dan dat van de andere groepen. Zij vond vooral buiten Holland kwantitatief grotere
steun in Nederland dan haar rivalen (behalve wellicht de orangisten). De kwaliteit
van haar volgelingen was echter over het geheel genomen niet groot en haar leiders,
veelal niet uit Holland afkomstig, misten de politieke soepelheid en het koele realisme
van de sceptische Hollanders. De theoretici en intellectuelen van de partij waren
allen onoriginele geesten die sommige slogans van de Franse radicalen overnamen
en bereid waren de terroriserende elite te vormen van het rustige en vervallende
Nederland. Het nationalisme van de groep had een Janusgezicht. De exuberantie
van het patriottisme der jaren tachtig was hun niet vreemd en in de donkere periode
van 1787 tot 1795 trachtten zij in een mateloze overschatting van Nederlands
politieke en economische gewicht
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de Franse revolutionairen te overtuigen van het enorme belang dat de verovering
van Nederland voor het moederland van de omwenteling zou hebben: verenigd met
Nederland en steunend op Nederlands geld en de Nederlandse marine zou Frankrijk
geenmoeite meer hebben om ook Engeland te breken69.. Dynamisch kosmopolitisme
en overspannen nationale trots speelden in hun hoop en in hun programma's
wonderlijk dooreen. Na 1795, teleurgesteld omdat in Frankrijk het revolutionaire
elan gebroken scheen, keerden zij tot een fel nationalisme terug; zij eisten een
energieke regering bij machte om door middel van een grondige hervorming van
de staat het verval te stuiten70. en waren niet afkerig van uitbreiding van het
grondgebied. Bij hen namelijk was de democratische gedachte niet meer als bij de
patriotten van de jaren tachtig ondergeschikt aan de nationalistische emotie; zij had
zich verzelfstandigd. Zij waren bereid om vuur te slaan uit de hoop op een geweldige
internationale volksrevolutie; toen echter Frankrijk de grenzen sloot en zich binnen
zijn eigen raison d'état terugtrok, richtte hun democratische enthousiasme zich
natuurlijkerwijs opnieuw op de eigen gemeenschap en werd het doel de zo krachtig
mogelijke, energieke en weerbare één-en-ondeelbare Nederlandse republiek.
In de Nationale Vergadering van 1796 en 1797 speelde de radicale partij onder

leiding van de rijke Brabantse textielfabrikant en literator Pieter Vreede (1750-1837)
een belangrijke en stimulerende rol. Zij verdedigde niet alleen de eenwording van
Nederland, maar bepleitte met wisselend succes bijvoorbeeld de toelating van de
joden tot de Nationale Vergadering, de opheffing van de gilden, de scheiding van
Kerk en staat in die zin, dat de staat geen subsidie aan welk kerkgenootschap dan
ook zou geven, de afschaffing van de slavenhandel. Maar, gebonden aan het alles
verlammende reglement, kon de Nationale Vergadering als resultaat van haar
langgerekte discussie slechts een uitermate ingewikkelde grondwet van meer dan
1000 artikelen ontwerpen die de radicale eisen niet vervulde. Ondanks een vrij
intensieve propaganda-actie van de federalisten en de moderaten werd dit ontwerp
in augustus 1797 door een plebisciet verworpen. Inmiddels hadden nieuwe
verkiezingen geen belangrijke wijzigingen in de Nationale Vergadering gebracht en
het gevaar bestond dat de tweede Constituante evenmin in staat zou blijken een
aanvaardbaar project te ontwerpen. Dit is de reden waarom in januari 1798 de
Fransen een radicale staatsgreep steunden: de federalisten werden met de
gewapende macht gedwongen de vergadering te verlaten en de Franse gezant
dicteerde aan de radicale romp een nieuwe, unitarische constitutie. Op 23 april 1798
deed het electoraat, gezuiverd van alle federalisten en orangisten, zijn uitspraak:
het aanvaardde haar met vrijwel algemene stemmen.
De uitslag van 23 april 1798 verschaft interessante gegevens over de publieke

opinie in Nederland. In totaal namen 165 520 mannen, dat is 40%
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van het totaal aantal volwassen mannen, aan het plebisciet deel, van wie 11 597
tegen het ontwerp stemden. De opkomst was in vergelijking met Frankrijk, waar in
1793 niet meer dan een 30% van het electoraat tot deelneming aan een plebisciet
te bewegen was, vrij groot en het feit dat bijna twee vijfde van de mannelijke
bevolking deze radicale grondwet aanvaardde, terwijl ze in augustus 1797 met
ongeveer gelijke overtuiging de federalistische constitutie had verworpen, geeft een
goede indruk van de massale aanhang der radicale partij. De cijfers wijzen echter
ook op haar kwalitatieve zwakte. Haar kracht was namelijk in Holland (waar 26,9%
der mannelijke bevolking voorstemde) iets zwakker dan in provincies als Zeeland
(27,3% voorstemmers) en Gelderland (27,5%) en veel kleiner dan in Overijssel
(43,1%) en Noordbrabant (67,2%)71.. Dit was geen nieuw verschijnsel: ook in de
jaren tachtig vond het democratische patriottisme in Holland een minder grote, want
sociaal veel beperktere steun dan sommige van de achterlijker gewesten. Het gevaar
van de situatie was duidelijk. De arme boeren en katholieken in Overijssel, Gelderland
en Brabant konden in een plebisciet hun afkeer van de heersende klassen en
doctrines uiten, maar zij beschikten noch over de middelen noch over de capaciteiten
om de radicale partij, die in Holland slechts een minderheid vormde tussen de hoge
burgerij en de orangistische of politiek onverschillige massa, daadwerkelijk te helpen.
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat zij ondanks dit onmiskenbare succes
mede door het gebrek aan politiek doorzicht van haar leiders al spoedig het veld
moest ruimen.
Al in juni 1798 maakte een nieuwe staatsgreep een einde aan het radicale bewind.

De regering werd overgenomen door de Hollandse moderaten. Dezen, dankbaar
voor de unitarische grondwet, die zij dan ook handhaafden, waren zo bevreesd voor
revolutionaire experimenten dat zij hun kracht verbruikten aan angstige maatregelen
tegen het jacobinisme en nalieten om de regelingen te treffen ten aanzien van de
openbare financiën, de belastingen, het onderwijs, de kerk, de rechtspraak en de
plaatselijke besturen welke door de constitutie werden vereist. Ook de typisch
radicaal-patriotse bepalingen die de regering verplichtten tot actief ingrijpen in de
nationale economie ter verhoging van de volkswelvaart - het is kenmerkend dat
hierbij in tegenstelling tot de traditionele Hollandse opvatting de nadruk op de
industrie en niet op de handel viel72. -, bleven een dode letter. Zelfs de gilden en de
heerlijke rechten die de grondwet afschafte, verdwenen niet. Het ontbrak demoderate
regering aan de energie, waarover Vreede, de leider van het korte radicale regime,
zo graag en veel sprak dat zelfs in een door hem kort na zijn val geschreven
verantwoording het woord cursief gedrukt tienmaal voorkwam73., hoewel hij aan het
politieke gebruik ervan in zijn leven nooit is toegekomen. De enkele uit het
radicalisme voortgekomen politici die aan het bewind meewerkten, vonden, zolang
er
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gevaar bestond van hernieuwd democratisch activisme, te weinig steun bij de
Hollandse burgerij om er kracht aan te geven. Zij waren pas, toen het radicalisme
als volksbeweging verdwenen was en na Napoleons staatsgreep ook niet meer op
Franse hulp kon hopen, in staat om enkele van hun zeer belangrijke, maar tot
bestuurstechnische maatregelen verschraalde hervormingsidealen tot uitvoering te
brengen.
Desondanks bleek in de herfst van 1799 dat de publieke opinie in Nederland nog

in het geheel niet anti-Frans was geworden. De landing van de Engelsen in
Noordholland in augustus - in oktober scheepten zij zich weer in - bracht tot
teleurstelling van de coalitie en de Oranjes geen Nederlandse volksbeweging op
de been; de orangisten roerden zich niet maar wachtten ‘geduldig het lot hetwelk
de Heere hun beschoren’ had74.. Dit negatieve succes versterkte de positie van de
regering echter slechts zeer weinig: in 1801 ruimden de Fransen het regime op dat,
hoe moderaat ook, ten slotte was gebaseerd op een jacobijnse grondwet en in het
buiten de partijen liggende stelsel van Napoleon een vreemde figuur maakte. De
veranderingen waren aanzienlijk: de taak van de volksvertegenwoordiging en het
kiesrecht werden zeer beknot; de uitvoerende macht kreeg een sterker en
onafhankelijker gezag. In plaats van de zuiver democratische principes van 1798
kwam het autoritaire beginsel, voorlopig nog belichaamd in een regering van niet
minder dan twaalf personen maar al spoedig geconcentreerd in één dictator75.. De
pretentie van dit systeem was nationaal te zijn en zelfs voor de orangisten werd er
een plaats ingeruimd. Het was het in feite niet. De politieke belangstelling liep
onrustbarend terug: in 1801 namen slechts ongeveer 69 000 van de ruim 400 000
kiesgerechtigden, in 1805 toen de dictatuur van de moderaat Schimmelpenninck
gevestigd werd, slechts 14 000 mannen aan de plebiscieten deel. In de provincie
Holland was de opkomst ook nu kleiner dan in de andere gewesten76.. Toch heeft
vooral Schimmelpennincks regering van 1805 tot 1806 nuttige resultaten gehad.
Deze resultaten zijn te danken geweest aan de radicale medewerkers van de

kortstondige dictator, aan I.J.A. Gogel (1765-1821) in de eerste plaats. Hij was het
die in dit ene jaar tot uitvoering bracht wat sinds 1798 ongedaan was gelaten en
een stelsel van algemene belastingen ontwierp dat goed bleek te werken. Er is
overigens iets verbazingwekkends in de hartstochtelijke energie waarmee deze
voortreffelijke vertegenwoordiger van het radicale patriottisme zich met dit ene
aspect van het Nederlandse leven bezighield, zodat de geschiedenis van het
radicalisme gedurende het eerste decennium van de negentiende eeuw alleen in
fiscale termen beschreven kan worden. Hij had weinig hoop meer op een grote
toekomst van het land en aanvaardde in 1806 gelaten de Koning, die door de Keizer
aan de Nederlanders werd opgedrongen: Lodewijk Napoleon77.. Zijn radi-
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calisme, gekwetst en vernederd door twintig jaren van desillusie, was verengd tot
de vaste wil om het departement van Financiën goed in te richten; zijn nationalisme,
dat omstreeks 1795 geweifeld had tussen grandioze visioenen van een
Frans-Nederlands revolutionair imperialisme en een herstel van het grote vaderlandse
verleden op nieuwe basis, trok zich nu achter de nauwe grenzen van de natie terug:
zijn strijd tegen Nederlandse investeringen in het buitenland78. is typerend voor het
autarkisch en minimalistisch karakter van het patriottisme dezer jaren. De goede
zorg voor het gesloten eigen huis kwam in de plaats van het revolutie-ideaal.
Er was reden genoeg om de Nederlandse financiën te hervormen. De staatsschuld

was al in 1795 uitzonderlijk zwaar, maar zij liep in de volgende jaren van ongeveer
ƒ 760 miljoen op tot ƒ 1126 miljoen79.. Men berekende dat de Republiek tot 1804 aan
de Fransen ongeveer ƒ 230 miljoen had opgebracht80.. De rentelast steeg van ƒ 24
miljoen in 1795 tot in 1804 ƒ 34 miljoen per jaar81.: dat is - om een vergelijking te
maken - 40 franken per hoofd der bevolking tegen een 16 franken in het Frankrijk
van 1789 waar de ontzaglijke schuldenlast als bewijs diende van de onhoudbare
financiële situatie82.. De belastingen waren in Nederland ongehoord zwaar (40 franken
per hoofd tegen 15 franken in Frankrijk), maar de opbrengst bleef totaal onvoldoende.
Buitengewone heffingen en gedwongen leningen voorzagen in het ontbrekende:
van 1795 tot 1804 werd in Nederland in totaal 30% op het kapitaal en 53% op de
inkomsten geheven tegen een niet zeer hoge rente, de leningen der steden niet
inbegrepen83.. Nu was de kapitaalkracht van Nederland uiteraard zeer groot. Toch
viel te vrezen dat zelfs zij uitgeput zou raken. En ook de zuiver financiële sfeer was
door de oorlogen ernstig verstoord: de inkomsten uit buitenlandse leningen schijnen
van een ƒ 40 miljoen per jaar tot een ƒ 25 of ƒ 30 miljoen te zijn gedaald in de periode
van 1795 tot 1813, gedeeltelijk doordat de rentebetaling werd gestaakt, maar ook
omdat de Nederlanders kapitaal - waarschijnlijk een 500 miljoen - uit buitenlandse
fondsenmoesten terugtrekken en in de Republiek plaatsen en zodoende het prestige
van Amsterdamse kapitaalmarkt kleiner zagen worden84.. Ondanks deze
binnenwaartse beweging werd het in de loop der jaren steedsmoeilijker voor regering
om leningen voltekend te krijgen en de heffingen brachten vaak minder op dan
verwacht. Hard inquisitoriaal optreden, zware straffen op belastingontduiking,
verbeurdverklaring van huizen wegens grondbelastingschuld - talloze ervan werden
in de grote Hollandse steden met hun teruglopende bevolking tegen lage prijs
gekocht door slopers die, naar men zei, het bouwmateriaal naar het bloeiende België
verhandelden85. - waren de uiterlijke tekenen van de noodtoestand.
Het door Gogel in 1806 ingevoerde belastingstelsel was zo ontworpen dat de

druk op de arme klassen verminderd werd door de afschaffing van vele
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accijnzen op levensmiddelen, terwijl progressieve directe belastingen op grondslag
van de welstand - als criteria golden de huur, het aantal in dienst gehouden
dienstboden, het bezit aan paarden, haardsteden en meubelen - de middenklassen
en de rijken zwaarder troffen dan in het Ancien Régime. Daar echter de talloze
stedelijke accijnzen en tollen kwamen te vervallen en de handel, profiterend van
een vrij verkeer door het hele land, zoveel mogelijk werd ontlast, kon demiddenstand
enige compensatie vinden voor de hogere sommen die hij in de directe belastingen
had te betalen86.. Gogels hoop dat de totale opbrengst een ƒ 18 miljoen groter zou
zijn dan die van het oude stelsel werd al spoedig vervuld: de inkomsten liepen in
1807 op tot bijna ƒ 47 miljoen. Dit was mede te danken aan de zuinige administratie,
mogelijk gemaakt door de sterke inkrimping van het ambtenarenapparaat. Het
nieuwe systeem, democratisch en radicaal bedoeld, werd overigens alleen door de
Hollandse kapitalisten met ingenomenheid begroet en er kan wel niet aan worden
getwijfeld, dat hunmedewerkingGogel de gelegenheid tot zijn hervormingen gegeven
heeft. Voor de minder draagkrachtige bevolking, vooral buiten het vroeger zo
onevenredig zwaar belaste Holland bracht het stelsel immers ontegenzeglijk een
belangrijke vermeerdering van lasten. Het is dan ook opmerkelijk dat dit radicale
ontwerp door velen werd beschouwd als een poging om de bemiddelde renteniers
en kapitalisten, die dreigden uitgeput te raken door de constante hoge buitengewone
heffingen, te helpen en de druk waaronder zij bezweken af te wentelen op de minder
kapitaalkrachtige klassen87.. Dit nu was zeker het resultaat. De buitengewone
heffingen van 1795 tot 1806 waren in feite immers een zware vermogensbelasting.
Een van de doeleinden van het nieuwe stelsel was deze onnodig te maken. Het
democratische radicalisme van Gogel bevorderde zodoende onder leiding van de
dictator Schimmelpenninck, die zelf tot de moderate partij behoorde, de belangen
van de hogere Hollandse burgerij.
Van alle andere hervormingen die van 1805 tot de inlijving bij Frankrijk in 1810

werden ontworpen, was de schoolwet van 1806 het belangrijkst omdat zij werkelijk
werd uitgevoerd en de basis bleef voor de opbouw van de openbare lagere school.
De meeste andere plannen kwamen niet van het papier en hebben pas later in de
negentiende eeuw, toen Nederland weer onafhankelijk was, als voorstudies kunnen
dienen ten bate van succesrijker hervormers. Het merkwaardigste van de hele
periode was wel, dat de provinciale en stedelijke zelfstandigheid die tot aan 1806
in zekere mate gehandhaafd bleef, nu geheel verdween zonder dat tegen deze
opruiming van taaie tradities enig protest werd geuit. Het federalisme bleek
krachteloos. De Nederlanders voegden zich even gewillig in de eenheidsstaat als
de Belgen, al waren in de eerste jaren de ambtenaren nog steeds te talrijk en te
langzaam. En ook toen Napoleon in 1810 aan het experiment
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met het koningschap van zijn broer Lodewijk een einde maakte en Nederland, om
de blokkade van Engeland te voltooien, inlijfde in het Keizerrijk, bleef het zeer rustig
in het land. Van een algemeen enthousiasme voor Bonaparte was geen sprake.
Men zag enige voordelen - de Franse belastingen bijvoorbeeld waren lager - maar
leerde de nadelen spoedig scherp kennen: slechts één derde van de rente op de
staatsschuld werd uitbetaald. Het napoleontische regime was echter te kort om de
structuur óf van de staat óf die van de economie óf die van de cultuur blijvend aan
te tasten; het was ten slotte niet meer dan een onaangenaam incident dat men
berustend onderging. De Nederlanders verzetten zich overigens in geen enkel
opzicht sterker tegen de opheffing van hun onafhankelijkheid dan de Belgen in 1795
tegen de annexatie. Integendeel, er waren in Nederland in 1810 talloze uit de eigen
revolutie voortgekomen ambtenaren - bijvoorbeeld Gogel -, die van harte tot
medewerking aan het Franse bewind bereid waren; de conservatieve Belgen leenden
zich in 1795 heel wat minder gemakkelijk daartoe. Maar de omstandigheden van
1795 en 1810 zijn ten slotte niet vergelijkbaar. Het ontzag voor de Keizer was ook
bij de Belgen juist gedurende de laatste jaren van zijn regime zo geweldig, dat zij
bijvoorbeeld evenmin als de Nederlanders vóór 1813 veel weerstand boden tegen
de conscriptie - minder in elk geval dan de inwoners van het oude Frankrijk zelf88..
De regering van Napoleon heeft in Nederland geen van de nog uitstaande

problemen opgelost. Zij heeft slechts het economische probleem verscherpt. De
hele revolutieperiode, een periode van voortdurende oorlog, was uiteraard voor de
Nederlandse en speciaal de Hollandse economie ongunstig. De koloniën brachten,
naarmate de Engelsen een steeds groter aantal ervan in bezit namen, minder op
en de regering in Nederland kon tegenover het verlies dat de onvermijdelijke
overneming van de oude, in het nieuwe staatsbestel niet meer passende Oost- en
Westindische Compagnieën met hun enorme schulden betekende, geen winsten
stellen. De oorlog met Engeland, waarin de Bataafse Republiek vanaf haar stichting
betrokken raakte, veroorzaakte grote moeilijkheden voor de Nederlandse
zeescheepvaart: het aantal in Hollandse havens binnenvallende schepen daalde
van een jaarlijks gemiddelde van 4180 uit de periode 1785-1789 tot 2713 in 1797
en na een grote opleving in het vredesjaar 1802 daalde het aantal tot de dieptepunten
van na 1806: in 1811 was het geslonken tot 1589..
Dit betekende niet dat de handel in dezelfde mate verviel. Hij koos deels andere

wegen en bracht de goederen die niet meer direct van over zee vamen over land
uit Noordwest-Duitsland, jarenlang het grootste verzamelpunt van de overzeese
handel. Ook met Frankrijk stond Nederland nu hoofdzakelijk via de landwegen in
contact. De relaties met Engeland bleven levendig; de Engelse goederen bereikten
Nederland vanuit Noord
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Duitsland of ook direct uit zee dank zij de zeer uitgebreide en gedurende lange tijd
min of meer officieel getolereerde smokkel. Pas na de inlijving stortte de
Engels-Nederlandse handel vrijwel volkomen ineen. Maar in 1809, een piekjaar,
ging ongeveer 5% van de totale Britse export naar Nederland en ongeveer 10%
van de totale Nederlandse export naar Engeland. De Engelse uitvoer naar Nederland
had de waarde van £ 2 458 000, de invoer uit Nederland die van £ 1 722 00090. en
het is ter vergelijking opmerkenswaard dat in de jaren twintig en nog in het midden
van de negentiende eeuw de relaties niet intensiever waren91.. Zodoende bleef
Nederland tot de inlijving en ondanks het Continentaal Stelsel een relatief belangrijk
handelsland: zijn totale im- en export was gemiddeld nog altijd ongeveer één derde
van die van Engeland, hetgeen natuurlijk in vergelijking met de situatie van de
zeventiende eeuw, toen de rollen waren omgekeerd, een verschrikkelijke val
betekende, maar als men het beschouwt in relatie tot de omvang der beide staten
(de bevolking van Groot-Brittannië was ten slotte meer dan zesmaal zo groot) wijst
op zijn niet te onderschatten economische gewicht92.. Het lijkt dan ook waarschijnlijk
dat de zuiver commerciële achteruitgang van Nederland gedurende de revolutionaire
periode tot het jaar 1810 op ongeveer één vierde kan worden geschat ten opzichte
van de situatie in het midden der achttiende eeuw93., wat wil zeggen, dat de langzame
daling die al sinds bijna een eeuw duidelijk was, zich na 1795 regelmatig voortzette
zonder een zeer dramatische wending te nemen. Pas de inlijving in 1810 bracht
een veel ernstiger stremming van het handelsverkeer; zij duurde echter zo kort, dat
zij niet meer kon zijn dan een incident.
Toch was er vanaf 1795 een onmiskenbare, vrij algemene achteruitgang van de

welvaart. De moeilijkheden in de financiële sector en de nijverheid waren zo diep,
dat de gevolgen zich in verschillende bevolkingsgroepen voelbaar maakten. De
bedrijven die voor de scheepvaart werkten, de fabrieken van luxeprodukten, de
ondernemingen afhankelijk van de stapelmarkt - bijvoorbeeld de suikerraffinaderijen
- of van de aanvoer van grondstoffen over zee, leden zwaar en gingen voor een
deel ten onder. De buitenlandse markten dreigden weg te vallen, deels omdat het
scherpe Franse protectionisme de oude en intensieve relaties met bepaalde
afzetgebieden, waaronder vooral België, verbrak, deels door de belemmeringen die
aan de zeevaart in de weg gesteld werden. Van een vernieuwing der industrie kon
in deze omstandigheden geen sprake zijn, in tegenstelling tot de ontwikkeling in
België, dat na 1795 de geweldige markt van Frankrijk voor zich zag opengaan. Het
aantal stoommachines in gebruik bij de Nederlandse nijverheid bleef miniem94.. En
al hadden de kleine, voor de lokale behoeften werkende bedrijven natuurlijk veel
minder van de economische isolatie van Nederland te lijden, zij verschaften slechts
aan een zeer
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gering aantal mensen werk.
Vooral de provincie Holland vertoonde dan ook de kentekenen van een diep

gekwetste economie. Het is overigens onduidelijk in hoeverre de revolutieperiode
een breuk betekende. De bevolking van enkele grote steden ging zonder twijfel
ernstig achteruit - Amsterdam bijvoorbeeld van 215 000 inwoners in 1798 tot 201
500 in 1811 - maar dit verschijnsel schijnt zich ook vóór 1795 al te hebben
voorgedaan. Het aantal bedeelden was zonder twijfel zeer hoog (in Amsterdam in
1799: 80 000) maar ook hier blijft het onzeker hoe groot de vermeerdering ten
opzichte van de situatie vóór 1795 was. Daar komt bij dat de filantropie zeer actief
was en veel meer geld ter beschikking schijnt te hebben gehad dan bijvoorbeeld in
België, waar het levenspeil waarschijnlijk lager en het aantal armen groter was.
Experimenten met bepaalde vormen van werkverschaffing in de industrie hadden
geen economisch succes maar openden tenminste een bestaansmogelijkheid voor
sommige groepen werklozen. De verarming van de massa als zodanig is derhalve
een onmiskenbaar feit, waarover een zeer groot aantal getuigenissen bijeen te
brengen valt. In hoeverre zij echter verklaard moet worden uit het economische
verval dat het nieuwe regime uit de achttiende eeuw had geërfd zonder het te kunnen
stuiten en uit de algemene prijsstijging in Europa, dan wel uit de bijzondere
omstandigheden van de revolutionaire periode, is moeilijk te bepalen. En in hoeverre
de achteruitgang van de zeeprovincies gecompenseerd werd door de betrekkelijke
welvaart van demeer agrarische gewesten, waar de landbouw bloeide, ook daarover
is geen algemene uitspraak mogelijk. Maar zoveel is zeker: de inlijving bij Frankrijk
in 1810 bracht na vijftien moeilijke jaren de uiteindelijke catastrofe. Pas in 1812 ging
de Franse markt voor Nederland open. Dit heeft uiteraard niet meer gebaat zodat
de Nederlandse gemeenschap na de opstand van 1813 belast bleef met een
verouderd en vervallend economisch stelsel, dat weliswaar dank zij de verworven
politieke eenheid soepeler werkte voor zover het de binnenlandse markt betrof,
maar in het algemeen de fundamentele gebreken vertoonde die het al zoveel eerder
bezat en die de oorzaak waren van de neergang, waaruit in de jaren tachtig de
patriotten het land tevergeefs hadden trachten op te heffen. De revolutieperiode
versnelde de achteruitgang; zij boog de baan ervan niet af. En zij verscherpte de
economische moeilijkheden van de verproletariserende middenklassen, die naar
het oordeel der tijdgenoten te zamen met de arbeiders het zwaarst getroffen bleven.
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4. De resultaten in Noord en Zuid

Nederland en België beleefden onder de dreiging, de druk en de stimulans van
dezelfde buitenlandse invloeden totaal verschillende ervaringen. Zij keerden zich
van elkaar af. Pas na 1810, toen bij voorkeur Belgische ambtenaren als prefecten
in het ingelijfde Nederland werden aangesteld, omdat zij geacht werden tweetalig
te zijn, wendden de landen het gezicht iets meer naar elkaar toe. Vóór die tijd echter
werkte Nederland in een merkwaardige isolatie aan zijn individuele experimenten
en reageerden de bevolkingsgroepen er vaak op een volstrekt aan het Belgische
patroon tegengestelde manier. Uiteraard is de rol van de rooms-katholieken in beide
landen het meest opvallende voorbeeld hiervan. Want al wist men in Nederland van
het lot der Kerk in Frankrijk en België en al waarschuwden sommige geestelijken
tegen de revolutionaire ideologie95., er kan geen twijfel aan bestaan dat de sterke
katholieke minderheid in Nederland de revolutie van 1795 over het algemeen heeft
gesteund en in 1798, toen in België onder vigeur van de grondwet van 1795 de
vervolgingen van de priesters op gang kwamen, het radicale constitutie-ontwerp
dat op dit voorbeeld was gebaseerd, goedkeurde: de hoge percentages
voorstemmers in een vrijwel homogeen katholieke provincie als Noordbrabant of in
een provincie als Overijssel, waar de rooms-katholieken 34% der bevolking
uitmaakten, in gesloten groepen bijeenwoonden en het economisch waarschijnlijk
vrij moeilijk hadden96., bewijzen dit. En zoals het Nederlandse katholicisme politiek
radicaal was omdat alleen het radicalisme de emancipatie kon brengen (inderdaad
verdwenen de katholieken grotendeels uit de regering na de val van de radicalen
in juni 1798) en er in de rustige Nederlandse samenleving geen gevaar van
antikerkelijke excessen bestond, zo was het Nederlandse radicalisme weliswaar
niet principieel prokatholiek, maar toch in elk geval ook niet principieel antiklerikaal.
Het enigszins parochiale karakter van de Nederlandse revolutie kan gemakkelijk

uit de uitzonderlijke Nederlandse toestanden worden verklaard; het verscherpte
echter het contrast met België dat, opgenomen in een geweldig continentaal rijk, in
de lotgevallen ervan deelnam en zich richten moest naar Parijs. De revolutieperiode
brak de Belgische grenzen naar het zuiden af, zij sloot de Nederlandse aan alle
zijden. Moet echter de nationalistische reactie tegen de Franse invloed niet als de
drijvende kracht van het zich vormende Europa gezien worden en valt dus het
ontbreken hiervan in België te beschouwen als een symptoom van een zekere
achterlijkheid? Dit is niet onmogelijk. Maar dan dient hier onmiddellijk aan
toegevoegd, dat het Nederlandse nationalisme, voor zover het zich handhaafde,
noch in diepte noch in omvang groeide. Het bleef de trouw bewaarde emotie uit de
patriottentijd, die zelfs bij de radicalen haar heftigheid verloor.
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Slechts op één niveau was er contact tussen Nederland en België. De weinige
uitgeweken Nederlandse orangisten en de kleine groep Belgische emigranten - in
hoofdzaak leden van de Brabantse Statenvergadering en de hoge clerus - overlegden
al sinds de eerste jaren van de catastrofe over een hervatting van Van der Noots
plannen tot een Nederlands-Belgische federatie. De zoon van stadhouder Willem
V - de latere koning Willem I - steunde deze projecten die vooral in 1799 tijdens de
hoopgevende Engelse landing in Noordholland enige actualiteit schenen te krijgen.
Zijn vader echter verzette er zich tegen en eiste in elk geval met evenveel nadruk
als de Belgische emigranten, dat de geprojecteerde federatieve staat op een volstrekt
conservatieve basis zou steunen en de machten van het Ancien Régime herstellen
zou. Door het gerucht van de staatkundige hervormingen zowel in Nederland als in
België klonken deze verlangens als echo's it de al zo ouderwets en onvolkomen
schijnende patriottentijd.

Eindnoten:

95. Van der Heijden, De dageraad van de emancipatie der Katholieken, 113 e.v.
96. Cf. B.H. Slicher van Bath, Een samenleving onder spanning. Geschiedenis van het platteland

in Overijssel (Assen, 1957), 104 e.v., 358 e.v.
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III. De Grootnederlandse hypothese
1. De bevrijding van de Nederlanden

Enkele weken na de slag bij Leipzig overschreden kleine geallieerde troepen de
grenzen van de voormalige Republiek der Nederlanden; 12 november 1813 bezetten
zij Zwolle, 15 november Groningen. De Franse opperbevelhebber concentreerde
zijn leger in Utrecht; toen op 15 november de 1800 man die in Amsterdam waren
gelegerd, de stad verlieten, brak daar een volksoproer uit gericht tegen de bezetter
en zijn drukkende autoriteit; de wachthuisjes van de Franse douaniers gingen in
vlammen op. Maar het op 16 november gevormde nieuwe stadsbestuur stelde zich
meer de bedwinging van het oproer tot taak dan de bestrijding van de Fransen en
het verbrak de relaties met de bezetters voorlopig niet. Op 17 november echter,
toen de Franse ambtenaren naar het zuiden uitweken, kwam Den Haag in opstand
en zowel de volksmenigte als de enkelingen die zich tot haar leiders opwierpen,
riepen onmiddellijk om vrijheid onder een Oranjevorst. De Oranjevorst kwam. Men
wist in Den Haag overigens niet eens precies, waar hij zich ophield, zo volkomen
waren de betrekkingen tussen land en Huis verbroken. De oud-stadhouder Willem
V was in 1806 gestorven; zijn zoon, die nu spoedig als koning Willem I (1772-1843)
bekend zou staan, was een bewonderaar en een bestrijder van Napoleon geweest,
had bezittingen verworven en verloren en was sinds april 1813 in Engeland om
Castlereagh steun te vragen voor wat hij pas na Napoleons Russische debâcle
opnieuw als een redelijke doelstelling was gaan beschouwen: de restauratie van
zijn Huis in Nederland. Haagse boodschappers troffen hem in Londen; 30 november
zeilde hij naar Scheveningen. Niet zonder verbazing merkte hij, dat hij het symbool
en de drager van de nieuwe onafhankelijkheid was en met macht werd overstelpt.
De Haagse opstand was een riskant avontuur. Maar de leider ervan, de

orangistische theoreticus en vroegere pensionaris van Rotterdam, Gijsbert Karel
van Hogendorp, nu woonachtig in Den Haag, was met al zijn statige waardigheid
nog meer roekeloos dan dapper. Hij slaagde. De zeer gedemoraliseerde Fransen
- er waren ten slotte altijd nog 9000 soldaten in het land - deden geen poging om
de verloren posities te herwinnen, zodat de opstand een rustig en weinig opwindend
verloop had. Het doel ervan was
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duidelijk. Van Hogendorp wilde de geallieerden dwingen om spoed te maken met
de volledige bevrijding van het land en om onmiddellijk de nationale onafhankelijkheid
zonder discussie te erkennen. Dit deden zij inderdaad. Het Haagse gebaar kwam
precies op tijd. Het versterkte de internationale positie van Nederland dat aan zijn
bevrijding geen werkelijk deel had, maar zijn bereidheid tot levensgevaarlijke offers
toonde. Het schiep bovendien de noodzakelijkheid om de natie, hersteld in haar
oude soevereiniteit, zelf te doen beslissen hoe zij geregeerd wilde worden. Dit
zouden de geallieerden waarschijnlijk ook zonder de opstand van november hebben
toegestaan: konden zij de Nederlanders de bewegingsvrijheid weigeren die de
Fransen hun in 1795 gelaten hadden? Maar dank zij Van Hogendorps optreden
was de kwestie beslist voor zij gesteld hoefde te worden.
Van Hogendorp vormde op 21 november in naam van de Prins van Oranje een

voorlopig Algemeen Bestuur. Zijn poging van 18 november om de legale basis van
de nieuwe regering te versterken, mislukte; de oud-regenten die hij verzocht om
hun in 1795 verloren soevereiniteit te hernemen en zoals het vaag heette ‘de Prins
uit te roepen’, weigerden uit angst. Maar op 1 december, direct naWillems aankomst,
bood het Algemeen Bestuur hem de soevereiniteit aan. Willem aanvaardde die, uit
handen van het volk, zoals hij in zijn proclamatie van 2 december verklaarde en op
voorwaarde, dat een constitutie de volksvrijheid verzekeren zou. Uit de diverse
proclamaties van deze gespannen weken blijkt slechts één ding duidelijk, namelijk
dat er een constitutionele monarchie zou worden opgericht. Er is geen sprake
geweest van enig alternatief. Maar hoe deze monarchie precies tot stand kwam,
wat de juridische basis ervan was, of de constitutie een geschenk van de nieuwe
soeverein moest worden geacht dan wel een conditie gesteld door het volk bij de
overdracht van zijn soevereiniteit, deze netelige vragen werden door de vage
formuleringen die men koos, niet beantwoord. Het deed er op dat ogenblik ook
weinig toe. De steun die Willem I van alle zijden kreeg, maakte het hem mogelijk
om al op 6 december de regering van het Algemeen Bestuur over te nemen. Wie
kon eraan twijfelen, dat hij gehoorzaamde aan de nationale wil, toen hij de
soevereiniteit aanvaardde? De enige twijfel die rijzen kon, was of er een nationale
wil bestond en de eensgezindheid van het Nederlandse volk niet veeleer moeheid
dan overtuiging was. In feite was er slechts één man, die een samenhangend
ontwerp voor de toekomst had. Hij organiseerde de opstand. Hij bepaalde eveneens
de inrichting van de nieuwe staat.
Gijsbert Karel van Hogendorp leefde met de pen in de hand. Van 1795 tot 1813

was hij ambteloos; een korte periode als zakenman leidde tot teleurstelling. De
brandende eerzucht die hem al als jongen verteerde, was om een grote rol te spelen
in de staatkunde. Hij bezat een zeer rijke,
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zij het ongeordende ontwikkeling, een scherp verstand, een grote ijdelheid gepaard
aan een wroetende belangstelling voor wat er gebeurde in zijn eigen ik. Een
romanticus was hij nog niet. Zijn introspectie was kuis, koel, rationeel beheerst. Het
is aan deze behoefte aan zelfkennis en zelfbeheersing te danken, dat het papier
voor deze man vol verlangen naar grote daden zo'n trouw genoot was1.. Geen
gedachte of hij schreef haar neer, geen inval of hij tekende hem op. En toen de
Soeverein in december 1813 een commissie instelde tot het ontwerpen van een
grondwet, bleek dat Gijsbert Karel een project voorhanden had. Hij had daar sinds
1799 aan gewerkt. Eerst had hij slechts de Unie van Utrecht van 1579 willen herzien;
toen was hij tot het inzicht gekomen, dat een nieuwe constitutie nodig was. In 1812
bracht hij zijn gegevens en ideeën tot een geheel bijeen: het is de beroemde Schets
van een grondwet voor het Koninkrijk Holland die na nog enigszins te zijn gereviseerd
in overleg onder andere met de Vorst, ten slotte aan de commissie werd voorgelegd
als uitgangspunt voor haar werk. De Schets is een uitzonderlijk document. Zij
ontwerpt een staat bedoeld als de samenvatting van de hele Nederlandse
geschiedenis zoals die door de laat-achttiende-eeuwse orangisten werd
geïnterpreteerd. In 1801 had Gijsbert Karel - natuurlijk met de pen in de hand - een
belangrijke keer gegeven aan de ontwikkeling van zijn ideeën. Hij constateerde,
zoals hij in zijn jeugd al zo vaak had gedaan2., dat het monarchale of prinselijke
beginsel in Nederland niet alleen zin had als waarborg voor een zekere eenheid,
maar ook als bescherming van de ‘gemene man’ tegen de aristocratie. Een
geschreven constitutie nu, meende hij in 1801, zou de Vorst kracht geven te doen
wat stadhouder Willem v had nagelaten: te strijden tegen de regenten. De
constitutionelemonarchie zou dus de bevestiging van het anti-aristocratische principe
van het stadhouderschap zijn3.. In de geschiedenis van de Nederlandse staat is
deze episode van Van Hogendorps meditaties een essentiële schakel: zij verbindt
de partijdige en zakelijk onjuiste interpretatie van de Republiek door de
achttiende-eeuwse orangistische propagandisten onverbrekelijk met de monarchie
van de negentiende eeuw. Omdat Van Hogendorp echter tegelijkertijd het
koningschap wilde opvatten als een voortzetting der Bourgondische
centralisatiepolitiek van vóór de zestiende-eeuwse Opstand4., werd de Schets
ondanks al haar gebreken een grandioze poging om het nieuwe begin van 1813 tot
een synthese te maken van alle tegenstrijdigheden uit het tumultueuze verleden
van het land. En al leek veel erin op het Engelse regeringsstelsel, dat was, zei Van
Hogendorp nadrukkelijk, niet als ontlening te verklaren, maar uit de
gemeenschappelijkheid van de oeroude noordelijke traditie. De Schets wilde binnen
dat algemene kader zo zuiver mogelijk nationaal zijn.
De in december 1813 door de Vorst ingestelde grondwetscommissie bestond uit

zeven leden van de vóór-revolutionaire ridderschap, zes oud-
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regenten van wie enkelen de nieuwe denkbeelden niet slecht gezind waren, en twee
oud- revolutionairen. Zij vormde dus in meerderheid een conservatief gezelschap.
De Schets diende haar als uitgangspunt en in talloze vergaderingen ging zij het
ontwerp artikel voor artikel na. De grondwet die op deze manier werd samengesteld
en in maart 1814 aan de Vorst werd aangeboden, verschilde op sommige punten
aanmerkelijk van wat Van Hogendorp gewild had, maar zij was toch slechts een
revisie van de Schets. De commissie deed een werk van ordening; zij verwijderde
allerlei min of meer ouderwetse ornamenten en eiste met groter nadruk de
hervorming van lichamen als de Provinciale Staten. Zodoende werd het monarchale
en centralistische karakter van het nieuwe systeem zonder twijfel versterkt. Maar
een eigen stelsel en een eigen doel had de commissie niet; daarvoor was haar
samenstelling te heterogeen en waren haar leden te weinig vast in hun overtuigingen.
De meerderheid streefde naar een gematigde monarchie, waarin de macht van het
Parlement echter aanmerkelijk kleiner zou zijn dan die van het Engelse. Het waren
vooral de oud-revolutionairen, de radicalen uit de Franse tijd, die de commissie
wisten te bewegen tot de genereuze formuleringen welke Willem I tot een zeer
persoonlijk bewind in staat stelden.
Het ontwerp was vol herinneringen zowel aan het centralistische Bourgondië als

aan het stelsel van de Republiek. Al waren de Staten-Generaal niet langer meer
een bijeenkomst van deputaties der Provinciale Staten maar een de hele natie
vertegenwoordigende vergadering, de leden ervan werden toch nog steeds door
en uit de Staten-Provinciaal aangewezen. En al waren de Provinciale Staten niet
meer soeverein, zij kregen veel grotere bevoegdheden dan de departementale
besturen van de revolutie en moesten belangrijke uitvoerende werkzaamheden
verrichten. Aangezien nu, zoals in de hele vóór-revolutionaire geschiedenis der
Nederlanden, de volksinvloed, voor zover die er was, niet tot uiting kwam bij de
samenstelling van het centrale representatieve lichaam maar alleen bij die der
provinciale besturen, hing de kracht van het vertegenwoordigende beginsel af van
de wijze van verkiezing en samenstelling der Provinciale Staten. Met dit probleem
worstelde de commissie lang5. maar ten slotte liet zij de beslissing in feite aan de
Vorst over. Hiermee gaf zij, volstrekt onzeker over wat zij scheppen ging, de decisie
over het essentiële punt van de grondwet uit handen. Bij de discussie over de
bevoegdheden van de Staten-Generaal volgde zij Van Hogendorp in wat hij nu zijn
Schets voorstelde. De vergadering, bestaande uit één kamer, zou sterk genoeg
worden om een zekere controle op de regering uit te oefenen, maar de ministers
zouden geen politieke verantwoordelijkheid dragen en de Vorst werd het recht om
de Kamer te ontbinden onthouden.
Dit ontwerp werd op 29 maart 1814 met 448 tegen 26 stemmen - de oppo-
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santen waren merendeels katholieken6. - aangenomen in een te Amsterdam
gehouden vergadering van notabelen die door de provinciale gouverneurs waren
aangewezen; 126 van de oorspronkelijk uitverkoren aanzienlijken getroostten zich
niet de moeite om naar Amsterdam te reizen en van de mogelijkheid om bezwaar
te maken tegen de selectie die men, teneinde een zeker representatief karakter aan
de bijeenkomst te geven, had aangeboden aan alle volwassen mannen, maakte
bijna niemand gebruik. Toen de Vorst de volgende dag door deze vergadering werd
ingehuldigd kon hij zijn positie volkomen gevestigd achten; het recht om voor de
eerste maal zelf de leden van Staten-Generaal en Provinciaal, die in elk geval tot
1817 zouden aanblijven, te benoemen viel hem als iets vanzelfsprekends toe
aangezien niemand een nog minder riskante manier om het staatsapparaat in
werking te stellen bedenken kon.

Al voor de grondwetscommissie haar besprekingen officieel begon wees Van
Hogendorp op de noodzaak om de constitutie zo te ontwerpen, dat ze eventueel
ook België omsluiten kon7. en dit hebben de heren inderdaad steeds in gedachten
gehouden8.. Het was overigens op het einde van 1813 nog niet zeker of Willems
oude wens - hij en zijn moeder schijnen in 1789 inderdaad iets voor Van der Noots
federatieplannen te hebben gevoeld9. en in de Franse tijd bleef hij aan de gedachte
trouw - nu eindelijk in vervulling zou gaan. Pas in februari 1814 bezetten de
geallieerden Brussel; het eerste wat zij deden was een regeringsraad instellen van
zeer contrarevolutionair karakter: alle leden ervan droomden van een terugkeer van
België naar Oostenrijk10.. Zelfs de oude Van der Noot, de pro-Nederlandse patriot
van 1789 en de volgende jaren, achtte nu alleen een Oostenrijks bewind
aanvaardbaar, daar hij begreep dat het Ancien Régime slechts door de vroegere
machthebber kon worden hersteld11.. Het optreden van de geallieerden, die er vooral
op uit waren om de anti-Franse emoties in de Zuidelijke Nederlanden te prikkelen
door vage beloften van restauratie, wekte een ogenblik de indruk, dat de Keizer
inderdaad nog belangstelling voor zijn oude gebied had. Uit de pro-Oostenrijkse
neigingen van de vroegere standen - ook de clerus koketteerde met deze gedachte
- die in 1789 en in 1799 een federatie op strikt conservatieve basis met het Noorden
serieus hadden overwogen, blijkt enerzijds de zwakheid van het politieke denken
dezer groepen, aangezien demogelijkheid van nationale zelfstandigheid niet duidelijk
gesteld werd en anderzijds hun inzicht in de ontwikkeling van het noordelijke
buurland: niet meer als op het eind van de achttiende eeuw een volstrekt ouderwetse
staat maar een bouwsel van de nieuwe tijd. Overigens was deze stroming zeker
niet representatief. Agenten vanWillem I al dadelijk na de bezetting van België door
de geallieerden in de weer om aanhang te winnen voor aansluiting bij Nederland,
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vonden enig gehoor niet alleen bij de fabrikanten en kooplieden die niets méér
vreesden dan een herstel van de oude orde en restitutie van de nationale goederen
aan de Kerk, maar ook bij min of meer liberale elementen onder de Brusselse edelen
en notabelen12.. Toch was er zeker geen belangrijke pro-Hollandse partij in 1814.
De publieke opinie, die berust had in het Franse bestuur zonder het te steunen,
kende geen aantrekkelijk alternatief. De krachtigste geesten waren of absoluut
reactionair zoals een deel van de clerus of uitgesproken ‘liberaal’, dat wil zeggen
antiklerikaal en pro-Frans. Er was geen historische basis voor een initiatief in Van
Hogendorps stijl. In een zo weinig zelfbewuste gemeenschap als die van België
bezaten slechts de extremisten van links en rechts een definieerbare overtuiging.
De internationale positie van België was uiteraard zwak. Het was ten slotte een

veroverd land waarover de geallieerden naar eigen inzicht konden beschikken. Maar
hoewel er natuurlijk geen twijfel aan was, dat België van Frankrijk zou worden
losgemaakt - dit was een conditio sine qua non van de Engelse diplomatie - er ging
veel tijd voorbij voor Castlereagh de bondgenoten definitief won voor het denkbeeld
om Noord- en Zuid-Nederland tot één sterk bolwerk tegen Frankrijk te verenigen.
In het verdrag van Parijs van 30 mei 1814 bleven de artikelen betreffende de
gebiedsuitbreiding van Nederland nog weinig gepreciseerd. Pas in juni werd de
kwestie beslist; de mogendheden tekenden de 21ste het protocol waarbij tot de
vereniging werd besloten en waarin ook de modaliteiten ervan waren vastgelegd.
Willem I, wiens minister Falck de hierin vervatte acht artikelen van mei over het
amalgama van Nederland en België had opgesteld, aanvaardde overigens pas een
volle maand later het protocol, dat hem door vage financiële eisen afschrikte. Toen
was dus zowel het principe als de vorm van de nieuwe verenigde staat duidelijk
gedefinieerd. Tien dagen later, op 31 juli 1814, nam Willem het bestuur over de
Zuidelijke Nederlanden van de geallieerden over. In augustus kon nu ook eindelijk
de kwestie van de Nederlandse koloniën, waarover al veel onderhandelingen hadden
plaatsgevonden, worden opgelost. Engeland, dat zich bereid had getoond om het
grootste deel van de overzeese bezittingen van de voormalige Republiek - sinds
1803 kon het daar op grond van het recht van verovering vrijelijk over beschikken
- aan Nederland af te staan, indien tenminste de nieuwe staat krachtig genoeg zou
zijn om een politieke rol als voorpost van de Britse belangen in Europa te spelen,
behield slechts de Kaap, Demerary, Essequibo en Berbice. Al was Willem I niet
geheel tevreden, aangezien zijn vraag om een vergroting van Zuidnederlands gebied
naar het oosten ten slotte werd afgewezen, in feite was het hem toch dank zij de
Engelsen gelukt om het bewind over een grote staat te krijgen, waarvan de grondslag
hoofdzakelijk door hemzelf was gelegd.
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De acht artikelen, waarin deze basis beschreven werd, stipuleerden de volkomen
eenheid en gelijkheid van Noord en Zuid. België zou een gelijkwaardig deel van het
nieuwe rijk worden, met een redelijke vertegenwoordiging in de Staten-Generaal
aan de ene kant en belast met dezelfde financiële verplichtingen als het Noorden
aan de andere. Daarmee was de mogelijkheid van een lossere, federatieve
verbinding uitgesloten. Hier blijkt hoe groot de ontwikkeling was die de Oranjevorst
had doorgemaakt. De unitarische strekking van de acht artikelen was een van de
vele bewijzen voor het feit, dat hij die zich bewust was van het radicale, men zou
bijna zeggen patriotse karakter van zijn soevereiniteit - zijn zuster, prinses Louise,
schreef in januari 1814, dat het au fond de oud-patriotten waren die hem, tegen de
wensen van de orangisten in, tot soeverein hadden verheven13. -, de tradities van
zijn vader geheel verliet. De internationale situatie eiste bovendien de stichting van
een eenheidsstaat; het was nu eenmaal een communis opinio dat een federatieve
staat, die bij definitie zwakker werd geacht, de grote taak van bolwerk tegen Frankrijk
te zijn onmogelijk zou kunnen volbrengen. Historische motieven hebben op de
schepping van dit rijk geen beslissende invloed gehad. Natuurlijk beriepen de
voorstanders ervan zich graag op de Bourgondische traditie, maar deze
herinneringen speelden in de internationale diplomatie toch nauwelijks een rol. De
taalkwestie werd eigenlijk alleen door de Duitsers soms vermeld; de Hollandse
diplomatie verzette zich uiteraard tegen toepassing van het criterium der taaleenheid
aangezien dat tot toekenning van de Waalse gewesten aan Frankrijk (en van de
Elzas aan Duitsland!) moest leiden14.. Het was pas na de totstandkoming van de
staat, dat de regering ging pogen om met behulp van geschiedenis en taal een
nieuw nationalisme tot leven te wekken.
Op 16 maart 1815 nam Willem, die tot nog toe slechts de titel Soeverein Vorst

had gedragen, de titel van Koning der Nederlanden aan met de bedoeling om in
België, uiteraard onder de indruk van Napoleons avontuur der Honderd Dagen,
geen schijn van onzekerheid over de toekomst te laten bestaan. In april ging een
Nederlands-Belgische commissie van 24 leden aan het werk om de noodzakelijke
veranderingen in de grondwet aan te brengen, natuurlijk binnen het kader van de
acht artikelen. Al was haar taak er een van revisie, de twaalf Nederlandse leden,
van wie velen ook in de commissie van 1814 hadden gezeten, waren tot vrij grondige
veranderingen bereid. De twaalf Zuidnederlanders hadden echter weinig behoefte
aan radicale wijzigingen. Ze vormden een zeer heterogeen groepje; een minderheid
van ultra-klerikale reactionairen, die echter erkenden, dat hun ideaal van een
volledige terugkeer tot het Ancien Régime in de gegeven omstandigheden niet te
verwezenlijken was, een stuk of wat gematigder conservatieven en een aantal
antiklerikale liberalen. Tenminste vijf van hen hadden in het verleden momenten
van nationalistisch enthousiasme ge-
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kend: zij hadden deelgenomen aan de anti-Oostenrijkse agitatie van 1789 en 1790,
één als vonckist, de anderen als aanhangers van de conservatieve Staten. Noch
de Noordelijken noch de Zuidelijken gedroegen zich tijdens de discussies over het
algemeen als vertegenwoordigers van bepaalde landstreken of bepaalde politieke
richtingen. Evenmin als Noord tegenover Zuid stond, stond liberaal tegenover
conservatief. Slechts toen de sterkte van de noordelijke en zuidelijke
vertegenwoordiging in de Staten-Generaal moest worden bepaald, vormden de
Belgen een gesloten blok van aanspraken en eisten zij de meerderheid van de
zetels, maar dank zij het verzoenende optreden van twee van hen bereikte men het
compromis van gelijke representatie (55 zetels voor elk). Het probleem van de
hoofdstad - volgens de constitutie van 1814 was dat Amsterdam - werd opgelost
door het besluit om er in de nieuwe grondwet geen aan te wijzen en te bepalen, dat
de regering beurtelings te Den Haag en Brussel zou resideren. Bij de besprekingen
over de Staten-Generaal bleken zowel de conservatieve als de liberale Belgen grote
voorkeur te hebben voor een splitsing ervan in tweeën en de creatie van een Kamer
van Pairs. De conservatieven waardeerden er blijkbaar de bevestiging van
adelsprivileges in en de liberalen de tendentie naar het Engelse parlementaire
stelsel. Toen echter duidelijk werd dat de Noordelijken tegen het bicameralisme op
zich zelf geen bezwaar hadden, maar zich taai tegen de erfelijke Pairie, zo volkomen
vreemd aan hun burgerlijk-republikeins verleden, verzetten, besloot men om de
Staten-Generaal van 1814 tot een Tweede Kamer te verlagen en daarboven een
Eerste Kamer van door de Koning te benoemen aanzienlijken te bouwen. Deze uit
Belgisch initiatief voortgekomen nieuwigheid versterkte zodoende de positie van de
Vorst. Het paradoxale van de situatie was nu, dat alle Belgen geneigd waren om
de macht van de monarch juist enigszins te verminderen, de reactionairen omdat
zij naar de door standen gebroken staat van vroeger, en de liberalen omdat ze naar
het zuiver parlementaire stelsel verlangden. In feite was echter de grondwet van
1815 monarchaler dan haar voorgangster.
Het ten slotte door de commissie goedgekeurde ontwerp bedoelde een gematigde

monarchie te stichten, een staatsvorm die het midden hield tussen het Engelse
systeem en dat van de Middeneuropese restauratieregimes. Het was veeleer een
synthese van allerlei traditionele maar tegenstrijdige tendenties uit het eigen verleden
dan een compromis tussen oud en nieuw. Noch de conservatieven noch de liberalen
in België waren er ontevreden over. Zelfs de reactionaire theoreticus uit
Oost-Vlaanderen, het lid van de grondwetscommissie J.J. Raepsaet, vond er veel
in te waarderen15.; zijn collega in de commissie en geestverwant, Graaf de Thiennes
de Lombize, beschouwde het in Van Hogendorps stijl als eenmoderne samenvatting
van de rechten en vrijheden der nog ongedeelde Nederlanden van
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Karel V, die in België tot aan de Franse Revolutie hadden voortgeleefd16.. Maar ook
E.C. de Gerlache die zich tot een scherp tegenstander vanWillem I zou ontwikkelen,
erkende dat de grondwet van 1815 verdiensten had17.. Het zwakke punt erin was
net als in 1814 de organisatie van de Provinciale Staten. Men had geen bevredigende
oplossing gevonden voor het probleem om de verscheidenheid van de
pre-revolutionaire instellingen te bewaren zonder het eenheidskarakter van de staat
aan te tasten. Het electoraat was overigens in vergelijking met de rest van Europa
zeker niet klein. De twee representatieve leden van de Provinciale Staten - naast
de adel was er een vertegenwoordiging van platteland en steden: het ideaal van
Vonck18. - werden met getrapte verkiezingen uit stadsbesturen en door rurale
kiezerscolleges aangewezen. Het aantal kiezers in België schatte men op ongeveer
60 00019.; in het Noorden liep het tot meer dan 80 000 op20.. Maar de regering oefende
zowel direct als indirect op de samenstelling en de handelingen van de Staten een
zeer sterke invloed uit. Deze zwakheid denatureerde het hele stelsel, en de
ontwikkelingsmogelijkheden welke het desondanks bezat, werden afgesneden door
de angstige voorzichtigheid van de Noordelijke volksvertegenwoordigers in provincies
en Staten-Generaal, die ervoor terugdeinsden om de koninklijke regering aan te
vallen aangezien deze, volgens hunmening, Nederland tegen de Belgische oppositie
beschermde21..
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2. Het karakter van de politiek van koning Willem I

Triomfantelijk beschreef de minister van Buitenlandse Zaken, de Noordnederlander
J.G. Verstolk van Soelen (1776-1845), in januari 1829 de toestand van het Rijk en
bepaalde hij de plaats ervan in de Europese statengemeenschap. Verstolk was een
oud-Hollands vaderlander. Volgens de ironische Britse gezant, Sir Charles Bagot,
vond hij ‘de oude kerels met hun slappe hoeden, zwarte jassen en kragen die in de
raadhuizen van demeeste Hollandse steden hangen’, de dapperste en wijstemannen
uit de wereldgeschiedenis en gaf hij aan Jacob Cats de voorkeur boven Milton, aan
Meindert Hobbema boven Claude Lorrain22.. Maar hij meende toch, dat de Verenigde
Nederlanden van 1828 welvarender, krachtiger en gezonder waren dan ooit de oude
Republiek waarvan de bloei gegroeid was uit Europa's zwakheid. Met klem
adviseerde hij de Koning in zijn lange, erudiete en zeer intelligente rapport23. zich
geheel en al aan de curatele van de vijf grote mogendheden der Restauratieperiode
te onttrekken en een politiek van strikte onafhankelijkheid te voeren. De conservatieve
leden van de alliantie immers wilden toch aan Nederland geen plaats onder de
groten inruimen hoewel het dank zij zijn rijkdom, zijn economische ont-
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wikkeling, beschaving en koloniën gelijkwaardig kan worden geacht aan Pruisen24..
Een groot nationaal vermogen, een zeemacht van betekenis, een rijke
verscheidenheid van mensen en ideeën, steden en landstreken, die de bontheid
van Griekenlands grote tijd evenaart, en de verwachting van gestadige vooruitgang,
verzekerden het land een glorieuze toekomst.
In deze zelfde tijd rekende de al beroemde Belgische statisticus A. Quetelet

(1796-1874) aan optimistische calculaties, waarin hij de gunstige toestand van het
Rijk in vergelijking met het buitenland trachtte aan te tonen. Het sterftecijfer achtte
hij laag; het lager onderwijs was zeer veel beter dan in Frankrijk25.; er verschenen
volgens hem meer kranten per hoofd der bevolking dan ergens anders in Europa
inclusief Groot-Brittannië, de algemene beschaving was groter dan zelfs in Engeland,
de armenzorg rijker voorzien dan in enige andere staat26.... De vreemde diplomaten
rapporteerden met enige verbazing, dat het Rijk waarvan zij vrijwel unaniem in de
crisisjaren 1816, 1817 en 1818 de desintegratie hadden voorspeld en ook later niet
veel goeds hadden verwacht27., sinds omstreeks 1825 hecht gevestigd scheen28..
Het toonde zijn pretenties soms op uitdagende wijze. Toen in 1826 de Oostenrijkse
regering in een onhandige nota beweerde dat de vier geallieerden indertijd Holland
aan Oranje hadden geschonken, protesteerde de Nederlandse minister van
Buitenlandse Zaken zeer heftig en verdedigde de essentiële onafhankelijkheid van
het Rijk in een stuk dat het regeringsblad, te zamenmet het Oostenrijkse document,
in zijn kantoren verkocht ten bate van de Griekse vrijheidsstrijders29..
Gedurende deze gelukkigste jaren van het Verenigd Koninkrijk - men kan hen

dateren van 1825 tot 1828 - leek de regeringswijze tot een vast stelsel te zijn verhard
en de aarzeling uit het begin of men de belangen van het Noorden en het Zuiden
enigszins kon verzoenen scheen vervangen door de zekerheid, dat men hen dank
zij een grootse culturele, economische en sociale actie in een nationale eenheid
kon samenvoegen. Het optimisme was voorbarig. Veel van wat de regering met
zorg had opgebouwd, brak zij zelf in de volgende jaren weer af en in 1830 was een
kleine schok voldoende om de hele constructie te doen ineenstorten. Het was ook
niet waar dat de regering een duidelijk gedefinieerd systeem volgde. De Koning,
kortaf, stijfhoofdig, lang van memorie als zijn vader, maar arbeidzamer en
intelligenter, was als deze in wezen een aarzelend man, vlug gekwetst, met
opwellingen van snelle woede en korzelige wanhoop. Hij was van temperament een
autocraat, omdat hij in zijn raadgevers even weinig vertrouwen had als in zichzelf.
Men heeft hem als een verlaat verlicht despoot gekarakteriseerd30. - al in 1817
noemde de Oostenrijkse gezant Binder, een actief contrarevolutionair theoreticus,
zijn regeringsstelsel een despotisme libéral31. - maar er is evenveel reden om in hem
het prototype te zien zowel van Lodewijk Filips als van Napoleon III: een
burger-koning en zaken-
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man als de een, een would-be sociaal hervormer en nationalist als de ander. Hij
wist nooit goed, wie hij was; de rol van koning die hij zeer ernstig nam en graag
speelde, lag hem eigenlijk niet. Toen hij, de mislukking van zijn werk erkennende,
in 1840 besloot af te treden zei hij: ‘Ne veut-on plus de moi? On n'a qu'à le dire; je
n'ai pas besoin d'eux’32.; en inderdaad, op deze manier, zij het in dramatischer
omstandigheden, lieten ook Lodewijk Filips en Napoleon III de macht vallen, als
bouderende ambtenaren.
Hij dacht soms na over zichzelf, zijn taak, zijn lot. ‘Ik ben als republikein geboren’

zei hij in 184033.; ‘ik ben een man van het volk als mijn voorvaderen’ verklaarde hij
kort na zijn verheffing tot koning34.. Hij die lang voor liberaal gold, voor innovator,
voor erfgenaam van het revolutionaire patriottisme, was zich steeds bewust van de
tradities van zijn Huis, gezien door de bril van de laat-achttiende-eeuwse
orangistische theorie, en van historische precedenten. Hij vergeleek zijn positie met
die van middeleeuwse graven en hertogen die, als de Staten hulp weigerden, het
zonder hun medewerking stelden35.; de Nederlandse monarchie is gematigd, zei hij,
toen de Staten-Generaal in 1819 bezwaren maakten tegen zijn begroting, zij is niet
constitutioneel: de Staten-Generaal, die een begroting verwerpen en zo een
constitutionele regering onmogelijk maken, vernietigen de grondwet en zichzelf,
omdat zij slechts dank zij de grondwet bestaan, maar niet mij, die al vóór de grondwet
soeverein was36.. Zijn irritaties waren bizar: ‘ik had heel wat liever Holland alleen’,
verklaarde hij in 1823, boos over Belgische oppositie, vergetend dat de
samenvoeging van Noord en Zuid een van zijn grote ambities was. ‘Ik was
honderdmaal gelukkiger toen ik alleen in het Noorden regeerde’37.. ‘Als de
Nederlandse natie mij niet verlaat,’ liet hij zich in 1833 ontvallen, ‘zal ik haar niet
verlaten. Dan moeten wij desnoods te zamen te gronde gaan...’38..
Deze moeilijke, eenzame man kon noch macht delegeren noch samenwerken

met anderen. De beslissingen, die hij niet te nemen wist, nam niemand in zijn plaats.
De ministers beschouwde hij als zijn dienaren; een ministerraad kwam pas in 1823
tot stand maar deze besprak alleen door de Koning aan de orde gestelde kwesties
en nam zelf geen besluiten, zodat de leiders van de departementen, nauwelijks over
elkaars taak, bedoelingen en opdrachten ingelicht, meestal geen inzicht kregen in
het algemene beleid. Al zeer spoedig beschikte de Koning slechts over ministers
van vrij middelmatige kwaliteit. Gijsbert Karel van Hogendorp, die zichzelf voor hoge
posten had uitverkorenmaar wiens theatrale hoogmoed zowel zijn ondergeschikten
als zijn Vorst van hem vervreemdde, werd al evenmin gehandhaafd als de soepele
Falck. De belangrijkste minister was en bleef C.F. van Maanen (1769-1849) die van
zijn departement van Justitie uit vorm trachtte te geven aan de hele binnenlandse
politiek. Hij had na 1795 als gematigd unitarist deel gehad aan alle revolutionaire
regeringen. Hij was

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



106

vóór alles jurist; de staat was voor hem slechts grondvlak van het recht. Het was
hem vrij onverschillig onder welke soeverein hij diende, wanneer hij maar werken
kon aan de hervorming eerst van de voor-revolutionaire verwarring tot de orde van
algemene wetboeken en toen van deze Franse codes tot een zuiver nationaal
stelsel39.. Het ontbrak hem aan politieke intuïtie. Zijn verweer tegen de haat van de
Belgische oppositie was een reactie van volstrekt onbegrip en kortzichtigeminachting;
in de spannende jaren vlak voor 1830 gebruikte hij, de oud-revolutionair, in zijn
ambtelijke correspondentie zonder schaamte de sterkste termen en wendingen van
de contrarevolutionaire retoriek40..
Zijn Zuidnederlandse tegenstanders verweten hem zijn Hollandsheid en zijn

calvinisme. Hij, een remonstrant, was echter typisch noch voor het een noch voor
het ander; zeker, hij voelde weinig achting voor de Belgen, hij uitte in 1814 zijn twijfel
over de wijsheid van een nauwe vereniging van Noord en Zuid en verdedigde steeds
met klem van redenen de suprematie van Holland, hij was scherp in zijn strijd tegen
katholiek extremisme zoals hij meer dan één ander scherp was in zijn strijd voor de
Nederlandse taal, maar specifiek Hollands was dit allerminst. Integendeel, deze
koude ijver was totaal vreemd aan de Hollandse tradities en men liet hem daar maar
ploeteren tussen zijn paperassen: in 1820 beklaagde hij zich bijvoorbeeld terecht
erover, dat de zuidelijke procureurs en rechters eerder bereid waren om, op zijn
wenk en eigenlijk in strijd met de neiging van Willem I, maatregelen tegen de pers
te nemen dan hun noordelijke collega's41.. Toch is het voor een deel aan hem te
danken, dat de politiek van het Verenigd Koninkrijk enige vastheid kreeg. Op een
heel ander terrein gaf Johannes van den Bosch (1780-1844) leiding. Hij diende de
Koning in verschillende capaciteiten en verleende het bewind enkele van zijn
oorspronkelijkste trekken. Veel minder een bureaucraat dan Van Maanen, een
oud-militair vol uitbundige energie en begiftigd met een diepe originaliteit die slechts
voor een deel uit gebrek aan ontwikkeling te verklaren is, slaagde hij erin om zowel
op het gebied van de armenzorg als in de koloniën scheppend werk te doen.
De staat, die omstreeks 1825 hecht gevestigd scheen, wilde een nationale staat

zijn, een politieke en economische eenheid rustend op een dank zij de
gemeenschappelijke taal en cultuur levendig saamhorigheidsbesef. Hij was dat
zonder enige twijfel nog lang niet maar het leek toch of de bewust nationaliserende
politiek van de regering enige resultaten begon te tonen. Deze politiek kwam uit
verschillende tradities voort en werkte met verschillende middelen. Men zou haar
misschien nog het beste kunnen kenschetsen als Bourgondisch en humanistisch,
zij het enigszins door de Verlichting gekleurd. Zij was Bourgondisch omdat zij de
eenheid van de zestiende eeuw, de Nederlanden van Karel v, officieel als het
prototype van
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de nieuwe gemeenschap beschouwde. De Koning opende de eerste zitting der
Staten-Generaal van het Verenigd Koninkrijk met te verklaren, dat de ‘nauwe en
duurzame vereniging’ van de zeventien provincies al drie eeuwen geleden ‘het doel
was van een Vorst, die boven velen zijner voorzaten en opvolgers het voorrecht
had van hier te lande geboren te zijn en opgevoed... Karel de Vijfde was overtuigd,
dat de Nederlanden, om gelukkig en onafhankelijk te zijn, niet alleen aan denzelfden
Soevereinmoesten gehoorzamen, maar ook naar dezelfde algemenewetten bestierd
worden’. De Koning behandelde de Opstand niet, constateerde slechts, en niet ten
onrechte, dat Willem de Zwijger, Karels kwekeling, deze nauwe verbinding wenste
en het uiteengaan van Noord en Zuid na 1585 noemde hij ten slotte ‘ene droevige
scheuring’42.. Hiermee was de toon gezet. Men sloot zich in het officiële spraakgebruik
bij de zestiende eeuw aan. Een inwoner van het nieuwe Rijk heette natuurlijk een
Nederlander; in de Franse vertaling werd dat ‘Belge’ en werd de monarchie der
Nederlanden tot de ‘monarchie des Belges’. Dit was in zuiver humanistische stijl:
het Latijnse Belga betekende in de zestiende eeuw, en ook later nog wel, inderdaad
vaak een inwoner van de zeventien Nederlanden. Het ging echter recht tegen het
gewone spraakgebruik in, dat al sinds decennia met ‘Belge’ speciaal de
Zuidnederlander bedoelde43.. In 1826, tijdens de grote dagen van de staat, vroeg
de regering de historici om voorstellen voor een op originele documenten gebaseerde
geschiedenis van de beide rijksdelen. De beste inzender zou in goed
renaissancistische trant tot officieel ‘Geschiedschrijver des Rijks’ worden benoemd.
Er kwam niets van. Maar ook hier bleek de wil tot historische fundering van het
Verenigd Koninkrijk.
Het tragische van deze nationaliserende politiek was dat zij noch in het Noorden

noch in het Zuiden veel contact met de Romantiek kreeg. De meeste romantici
immers verzetten zich tegen de Grootnederlandse tendenties. Er waren slechts
enkele belangrijke uitzonderingen. J.R. Thorbecke (1798-1872), die van 1820 tot
1824 in Duitsland studeerde en doceerde, werd door de opvattingen van mensen
als Eichhorn en Krause gevormd en betrad als romanticus in 1825 zijn leerstoel in
de politieke en diplomatieke geschiedenis aan de doorWillem I opgerichte universiteit
van Gent. Maar hij had weinig leerlingen en hij die zich ondanks zijn geslotenheid
en stijfheid in de Duitse geleerdenwereld thuis had gevoeld, bleef in het vormeloze
milieu te Gent een buitenstaander44.. In veel opzichten werd zijn Romantiek trouwens
beperkt door de trouw die hij aan de staat vanWillem I toonde. Hij wilde bijvoorbeeld
ondanks zekere reserves vasthouden aan het gebruik om in het Latijn college te
geven, achtte het wijs om de universiteit voor de ‘stand der handwerkslieden’ gesloten
te houden en steunde 's Konings onderwijspolitiek45.. Ook zijn vriend G. Groen van
Prinsterer (1801-1876), sinds 1827 referendaris bij het Kabinet des
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Konings en niet zonder invloed op de politiek van de laatste jaren van het Rijk, kwam
met de Romantiek in aanraking. In 1822 maakte hij kennis met het beroemde boek
van F.C. von Savigny, de stichter van de Historische Rechtsschool, uit 1814: Vom
Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft46.. Dit boek speelde
een paradoxale rol in de Nederlandse gemeenschap. Juist in de tijd waarin Groen
het las, gebruikte Guizot het werk van Savigny voor zijn colleges aan de Sorbonne
(1820-1822) over de oorsprongen van het vertegenwoordigende stelsel in Europa47.,
die de vorming van een romantische liberaal-doctrinaire partij in België hebben
bevorderd en zo het hunne tot de Belgische revolutie van 1830 bijdroegen. In Groens
geval versterkte deze Romantiek een antiliberale neiging. Bovendien was zij sterk
gelimiteerd niet alleen doordat Groen nog een aanhanger van Willem I's politiek
bleef maar ook doordat zijn gebrekkig onderscheidingsvermogen en zijn verwarrend
eclecticisme hem toelieten veel tegenstrijdigs tegelijk te prijzen.
Nog moeilijker valt de plaats van de dichter en wijsgeer Johannes Kinker

(1764-1845) te bepalen. Hij streed van 1817 tot 1830 als hoogleraar in de
Nederlandse taal en geschiedenis in het Franstalige Luik voor de Grootnederlandse
cultuurgemeenschap met taai uithoudingsvermogen en zeer veel esprit. Hij was
kantiaan; aan het begin van de eeuw (1801) dichtte hij een vaak opgevoerd zangspel,
waarin de Rede de gepassioneerde mensheid deugd en schoonheid leert en in
1823 verdedigde hij in een boek, dat Thorbecke inspireerde tot zijn eerste grote
werk - de Bedenkingen aangaande het regt en den staat van 1825 - de rechtsleer
van Kant48.. Maar hoewel hij aan de Verlichting trouw bleef, ging hij later toch
enigszins in de richting van Schellings romantische identiteitsfilosofie49.. En deze
man van paradoxen, die vele kleine en grote dichters geestig parodieerde en ook
zijn meest serieuze eigen werk, gaf zijn vriend VanMaanen gedetailleerde verslagen
over de irrationele achterlijkheid en dweepzucht van de Belgische katholieken50.,
maar oogstte tegelijk de dank van zijn Luikse leerlingen, opgevoed in een verschraald
Frans classicisme, omdat hij hen in kennis bracht met de grote Duitse romantici51..
In België was het aantal romantische Grootnederlanders evenmin groot. Jan Frans

Willems (1793-1846) was onder hen de meest representatieve; hij is de enige
volbloed romanticus en nationalist van zijn tijd. Zijn gedichten met hun sterk
historische inslag, zijn studies op literair-historisch en filologisch gebied, de fraaie
romantische lofrede - in Herders trant - op vaderland en moedertaal, bron van leven
en denken, essentiële eenheid in de oneindige verscheidenheid van de schepping,
die hij in de inleiding tot zijn Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en
Letterkunde opzigtelyk de Zuydelyke provintien der Nederlanden (Antwerpen,
1819-1824) schreef, zij zijn alle doortrokken van romantisch Grootnederlanderschap.
Willems
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had medestanders en zielsverwanten, maar zij waren nog jonger dan hij. De
Romantiek van de dichters K.L. Ledeganck (1805-1847) en Pr. van Duyse
(1804-1859) ontplooide zich pas tot een beweging na de revolutie van 1830 en heeft
de staat van Willem I niet kunnen steunen. Zij kreeg vorm als Vlaamse oppositie
tegen de hegemonie van het Frans in het zelfstandige België. De adviseurs van
Willem I vonden hun medewerkers ook niet onder deze mensen; zij sloten zich -
maar eigenlijk zonder veel resultaat - aan bij de rederijkers in het Vlaamse land, die
in hun dichtgenootschappen de moedertaal bewaarden en zich in
classicistisch-humanistische trant oefenden in rijm en metrum.
Het officiële nationalisme van de nieuwe staat was humanistisch van karakter52.;

het was een nationalisme van geleerden, historici en classicisten dat zijn inspiratie
zocht in de Bourgondische staat van de vroege zestiende eeuw en de leringen van
de zestiende-eeuwse opvoeders en patriotten. Het was noch romantisch noch
burgerlijk-liberaal. Juist door zijn renaissance-mentaliteit was het typisch Hollands.
D.J. van Lennep en A.R. Falck zijn zeer fijn ontwikkelde en hoogbeschaafde
vertegenwoordigers ervan. Van Lennep (1774-1853), uit een Amsterdams
patriciërsgeslacht, was al van 1799 af hoogleraar in de schone letteren en de
geschiedenis aan het Athenaeum van Amsterdam. Hij was een voortreffelijk filoloog
en een bekwaam Latijns dichter. Zijn politieke belangstelling was niet heel actief en
hij was in de revolutietijd blij een goed en veilig onderkomen te hebben in zijn
professoraat. In 1812 maakte hij een reisje naar Gent en leerde daar allerlei
geleerden kennen53.; in 1813 was hij geheel gewonnen voor een herstel van de
Bourgondische eenheid. Zijn vaderlandsliefde voedde zich met antiek patriottisme54..
In zuiver humanistische stijl wijdde hij zich niet alleen aan de belangen van het
hoger onderwijs maar ook aan dat van de lagere volksschool; een van zijn liefste
taken was zijn functie als curator van de stadsarmenscholen te Amsterdam55.. Zijn
sociale interesse was classicistisch. In een redevoering van 1816 wees hij op ‘de
maatregelen der Ouden omtrent de armoede’: ontginningen van woeste grond
konden werk en profijt verschaffen aan de paupers, een gedachte die door de
Maatschappij van Weldadigheid in toepassing werd gebracht56.. Het toneel - de
regering maakte er intens gebruik van om in België aandacht voor de Nederlandse
taal en cultuur te wekken - achtte hij nog steeds als in Griekenland en Rome
‘volksvermaak onder toezicht en begunstiging der regering’57.. Zijn Belgische
correspondenten waren het met hem eens: Bourgondië en de letterkunde spelen
een grote rol in zijn briefwisseling. Ja, schreef de Grootnederlandse Gentenaar
Hye-Schoutheer (1785-1813) hem in 1815 in zijn zeer slechte Frans, laten we over
literatuur en geschiedenis spreken, want zij zullen, hoe fel Noord en Zuid ook strijden,
altijd ons verenigingspunt blijven58..
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A.R. Falck (1777-1843) onderging volgens eigen zeggen Van Lenneps invloed; pas
toen hij van zijn intieme vriend gehoord had over diens ervaringen tijdens zijn
Belgische zomerreisje van 1812, gaf hij zich geheel over aan de al in 1799 bij hem
opgekomen en vaak met Van Lennep besproken gedachte om de oude
Bourgondische staat te herstellen59.. Falck was een beminnelijk en geestig man,
een gevoelig Hollands nationalist, die overigens graag en veel in het buitenland
vertoefde, een zeer erudiet kenner van de eigentijdse, maar vooral de klassieke
letterkunde. Zijn wijsbegeerte - hij was op een vrij vage manier kantiaan -, zijn
opvoedingsidealen en zijn religieuze tolerantie waren achttiende-eeuws van karakter.
Hij huwde in 1817 een rooms-katholieke Waalse edelvrouw en het is misschien
symbolisch, dat de man die in België de contrarevolutionaire Romantiek
introduceerde, de Duitse avonturier Eckstein, in 1814 vergeefs naar haar hand
gedongen had60.. Falck bedoelde de reünie van Nederland en België in de eerste
plaats als een versterking van de Hollandse positie. Willem I steunde in 1813 op de
nog jonge man, die het land goed kende en veel vrienden bezat en wist te maken.
Van 1813 tot 1818 oefende hij als secretaris van Staat een beslissende invloed uit.
Hij was het die de Vorst moed gaf om het ambitieuze plan van een volledige
eenmaking der twee landen door de grote mogendheden te doen aanvaarden61..
Maar hij was geen man van systemen. In 1830 was hij een van de eersten, die de
proef als mislukt erkenden; de droom was vervlogen en de Hollandse politiek diende
zo snel mogelijk een volledige scheiding tot stand te brengen62.. Koel classicisme
beheerste hem; voor Thorbecke en Groen, aangeraakt door de Romantiek, waren
de Grootnederlandse idealen wezenlijker en zij gaven hen later en moeilijker op63..
Al liep de humanistische politiek ten slotte op een mislukking uit, geheel zonder

resultaten was zij zeker niet. De taalbesluiten hebben een diepe nawerking in België
gehad. Men begon voorzichtig: het Nederlands werd bij het K.B. van 1 oktober 1814
als officiële taal ook in het Zuiden erkend maar nog niet verplicht gesteld64..
Gedurende de volgende vijf jaren probeerde de regering de positie van het
Nederlands in het Zuiden te versterken zonder dwangmaatregelen. Zij was er zich
van bewust, dat het bijvoorbeeld onmogelijk zou zijn om het Frans in de
gerechtshoven van de Nederlandstalige streken onmiddellijk te verbieden: de
Belgische juristen kenden voorlopig nu eenmaal geen goed Nederlands. Op 15
september 1819 ging zij echter een stap verder; zij bepaalde dat in Limburg,
Antwerpen en Vlaanderen tot 1 januari 1823 nog een zekere mate van taalvrijheid
zou heersen; na die datum evenwel zouden bestuur en rechtspraak slechts het
Nederlands mogen gebruiken. Over het algemeen heeft deze maatregel geen
fundamentele moeilijkheden opgeleverd. Het bleek al spoedig dat er voldoende
Nederlands sprekende rechters in België te vinden waren en
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Van Maanen heeft over de medewerking van de zuidelijke rechtbanken niet veel te
klagen gehad65.. Veel lastiger was de situatie van de advocaten, vooral de jongeren
onder hen, die in de Franse tijd op school waren gegaan66.. Toch is er niet dadelijk
onder hen een spontaan verzet gegroeid. De staat leek in 1823 zeer aan kracht te
winnen en de regeringspolitiek was vrij populair bij de Belgische liberalen, die juist
onder de advocatuur heel wat aanhangers telden.
Het belangrijkste middel tot vernederlandsing van België was de school. In zekere

zin werkte Napoleons nalatenschap hier het streven van de regering in de hand. Zij
was namelijk in haar humanistische ijver en geheel in overeenstemming met de
Hollandse traditie sterk in het lager onderwijs geinteresseerd. Dat nu was juist in de
Franse tijd sterk verwaarloosd, zodat het nieuwe bestuur in België op een vrijwel
leeg terrein kon bouwen. Het nam zijn tijd. Pas in 1821 verklaarde het de
Noordnederlandse wet van 1806, die Willem I in 1814 had overgenomen, ook op
de zuidelijke provincies van toepassing al probeerde het niet om haar in alle details
uit te voeren. Er kan weinig twijfel bestaan aan het betrekkelijke succes van deze
schoolopbouw. Dit spreekt ook uit de cijfers. Het analfabetisme liep langzaam
enigszins terug. Terwijl, naar men schat, in de Franse tijd bijna 59% van de Belgische
bevolking ongeletterd was of in elk geval niet schrijven kon, deed het onderwijsstelsel
van Willem I dat in vijftien jaar tot ruim 50% vallen67.. In 1825 gingen in België op de
1000 inwoners bijna 89 kinderen naar de lagere school; in Nederland, waar de
toestand relatief buitengewoon goed was, waren het er bijna 12368.. Met enige trots
vermeldde de regering in 1820 wat zij al in de provincie Henegouwen had bereikt:
daar hadden de lagere scholen toen tweemaal zoveel leerlingen als in 181769..
Bovendien werd niet alleen de omvang van het onderwijs sterk uitgebreid, ook steeg
de standaard ervan dank zij een zorgvuldige onderwijzersopleiding aanmerkelijk.
Wat nu de taal van het onderwijs betreft is het resultaat inderdaad groot geweest;
de lagere school in het Nederlandstalige gebied werd geheel vernederlandst en het
Frans kreeg er vrijwel geen houvast70..
Er bestonden in België tegen de lager-onderwijspolitiek van de regering

weerstanden maar een scherpe en effectieve oppositie is er niet geweest. De
geestelijkheid zag de ontwikkeling van een in principe neutraal, in feite echter
enigszins ‘verlicht’, zij het zeker niet ongodsdienstig lager onderwijs met zorg aan.
De gemeenten die de financiële lasten van de nieuwe organisatie te dragen hadden,
werkten soms tegen. Maar de traditionele onverschilligheid van het Zuiden voor de
volksschool was zo sterk dat de regering op dit terrein zonder veel moeite haar weg
kon gaan. Zij deed dit trouwens met grote voorzichtigheid en probeerde niet te
verhinderen, dat de scholen in feite katholiek werden71.. Het middelbaar onderwijs
was een
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ernstiger probleem. Overigens is het typerend voor de aard van de Noordnederlandse
gemeenschap, dat de regering die tenslotte vooral de Hollandse principes volgde,
minder belangstelling voor het middelbaar dan voor het volksonderwijs toonde,
terwijl in het Zuiden met zijn sterkere ontwikkeling van een moderne bourgeoisie
juist het middelbare onderwijs tot voorwerp van levensbeschouwelijke conflicten
werd. Dit zou nog lang zo blijven: de schoolstrijd in Nederland betrof later in de
eerste plaats het lager, die in België betrof vooral het middelbaar onderwijs. In het
Noorden vocht men in de volgende decennia niet om de opleiding van de numeriek
kleine en min of meer gesloten hogere standen, maar om het geloof van de vrijwel
onmondige volksmassa; in het Zuiden ging het om het karakter van de groeiende
maatschappelijke elite. Het verraste de regering dan ook zeer, dat zij juist bij de
kwestie van het middelbaar onderwijs vastberaden oppositie ontmoette. Zij kon
overigens wel degelijk op belangrijke prestaties wijzen. De door haar opgerichte
athenea werden goed bezocht, veel beter zelfs dan de gymnasia in het Noorden,
die er de equivalenten van waren. Het totaal aantal leerlingen steeg in het Zuiden
van 2400 in 1818 tot 5498 in 1825, maar viel toen terug tot 4791 in 1828. In het
Noorden groeide het cijfer van 1000 in 1818 tot 1550 in 1825. Met andere woorden,
terwijl in het Zuiden in 1825 8,9% van de bevolking een lagere en 0,15% een
atheneum bezocht, ging in het Noorden 12,27% op lagere maar slechts 0,067% op
een voorbereidend hogere school72..
In de Belgische athenea en kostscholen heerste, schijnt het, soms een enigszins

voltairiaanse geest; antiklerikalisme, scepsis, godsdienstige onverschilligheid konden
er, als men de berichten erover geloven mag, een atmosfeer scheppen, die de
Belgische geestelijkheid wel verafschuwen moest73.. De regering wist dit wel, maar,
gewend als zij in het Noorden was aan een gemakkelijk compromis tussen
deugdzame verlichtingsidealen en een niet zeer dogmatisch protestantisme, voelde
zij de felheid van de tegenstellingen in het Zuiden niet aan en raakte er geheel in
verstrikt. Al dadelijk na 1815 was zij getroffen door de groei van de zogenaamde
kleinseminaries, dat zijn door de bisschoppen opgerichte middelbare scholen welke
in de eerste plaats voor de vooropleiding van priesters dienden maar ook heel wat
jongens zonder geestelijke ambities trokken74.. Onder luide toejuichingen van de
Belgische liberalen opende zij, zodra zij zich sterk genoeg voelde, een scherpe
aanval op deze instituten. Haar argumenten en motieven waren veelzijdig. Zij begon
met op te merken dat de bisschoppen tijdens het Ancien Régime nooit het recht
bezeten hadden om dergelijke scholen op te richten; de instellingen kwamen pas
in het begin van de negentiende eeuw op en waren dus innovaties75.. Men moet het
belang van deze redenering niet onderschatten. Het Belgische episcopaat beriep
zich tot 1825, toen de regering de kleinseminaries sloot, altijd op zijn

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



113

traditionele rechten en streefde naar een herstel van de oude orde. In de strijd om
de seminaries bleek echter, dat de bisschoppen in feite niet uitsluitend een in het
Ancien Régime gevestigde plaats trachtten terug te winnen. De consequentie was
dat het episcopaat, zonder overigens zijn doel te veranderen, zijn tactiek grondig
wijzigde. Het ging na 1825 niet meer om een restauratie van een oude positie, maar
om vrijheid in een nieuwe staat. Dit was des te meer noodzakelijk omdat ook tegen
het tweede argument van de regering weinig viel in te brengen: het was inderdaad
juist, dat de bisschoppen een hele sector van het onderwijs eenvoudig aan
regeringstoezicht onttrokken zonder enige garantie te willen geven ten aanzien van
het karakter en de standaard ervan. De kwestie werd nu of de grondwet van 1815
een dergelijke handelwijze veroorloofde: dat het Oostenrijkse regime van voor 1792
het niet veroorloofde was duidelijk. Of met andere woorden, de clerus, die tot 1825
de constitutie van 1815 maar nauwelijks had willen aanvaarden, begaf zich nu in
een discussie over de interpretatie ervan.
Demotieven van de regering bij haar aanval op de seminaries waren dubbelzinnig.

Zij hadden betrekking op het onderwijs en het is niet onbegrijpelijk, dat de regering,
die naar een algemeen en efficiënt stelsel streefde, een zo belangrijke uitzondering
op haar verantwoordelijkheid moeilijk dulden kon. Maar zij hadden ook onmiddellijk
betrekking op de godsdienst en kwamen dus voort uit religieus-politieke beginselen
die de kwestie een zeer ernstig karakter gaven. Nu is juist de godsdienstpolitiek van
Willem I's regering verwarrend en paradoxaal. De Koning zelf stond onder invloed
van allerlei laat-achttiende-eeuwse Duitse theorieën over Kerk en Staat volgens
welke de regering uitgestrekte bevoegdheden bezat76.. Zijn ministers hielden er zeer
verschillende ideeën op na; invloedrijke katholieken onder hen meenden dat de
staat in elk geval tot taak had om in de Belgische Kerk enige ‘verlichting’ te brengen.
Ook speelden hegeliaanse beschouwingen een zekere rol77.. Het ongelukkige van
de hele situatie was dat als adviseurs van de Koning voor godsdienstige kwesties
rooms-katholieken optraden, die zeer antiklerikaal waren en graag de diensten van
de liberalen aanvaardden in hun conflicten met de huns inziens achterlijke Belgische
geestelijkheid. Op deze manier werd de regering partij in levensbeschouwelijke
tegenstellingen. Het was haar taak niet om die te beslissen of bij te leggen. De strijd
tussen Kerk en Staat die zij niet ontwijken kon, kwam - het dient met nadruk gezegd
- dus niet uit een conflict tussen het protestantse Noorden en het katholieke Zuiden
voort, al trachtten Belgische klerikalen het soms zo voor te stellen. De oorzaak ervan
waren onenigheden in België zelf, tegenstellingen tussen antiklerikaal liberalisme
ener-, ultramontanisme anderzijds, theologische conflicten ook binnen de Kerk.
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Het K.B. van 14 juni 1825 beval de sluiting van alle Latijnse scholen die zonder
koninklijke toestemming waren opgericht. Dit betekende het einde van de
kleinseminaries en van allerlei andere door de clerus beheerste kostscholen. Het
trof enkele duizenden jongens78.. Overigens kan moeilijk worden ontkend, dat het
onderwijs in deze instituten slecht was79.; trouwens dat de Belgische en vooral de
Vlaamse geestelijkheid, voor een belangrijk deel gerekruteerd uit de boerenstand,
niet schitterde door ontwikkeling, constateerden niet alleen vijanden80. maar ook
zeer representatieve katholieken, zowel leken als priesters81.. De regering nu eiste,
dat de bisschoppen in hun grootseminaries, waar zij studenten tot priesters vormden,
slechts leerlingen opnamen die een middelbare opleiding aan een openbare school
hadden voltooid en een cursus van twee jaar hadden gevolgd aan het in 1825
opgerichte Collegium Philosophicum te Leuven. Zij bood de aartsbisschip van
Mechelen het toezicht aan over dit Collegium, dat aan de Universiteit verbonden
zou zijn en vroeg zijn advies over de te benoemen hoogleraren. Maar deze weigerde
alle medewerking. De clerus volgde hem. Toen was de regering gedwongen om
naar buitenlandse professoren om te zien - zij vond er in Duitsland - en werd een
instituut bedoeld om de Belgische geestelijkheid op te voeden in verlichte trant,
uitgekreten voor antikatholiek, heidens en zelfs protestants. In het conflict dat volgde,
kreeg de regering geen voet aan de grond. Het aantal leerlingen van het Collegium
bleef miniem. De Belgische bisschoppen weigerden alumni ervan in hun
grootseminaries toe te laten en al was het een troost voor de gekwetste eigenliefde
van de regering dat de Aartsbisschoppen van Trier en Keulen en zelfs het pauselijke
seminarie in Rome bereid waren de jongelui theologisch onderricht te geven82., veel
effect sorteerde dit in België niet. Al in 1825 en 1826 was het duidelijk dat de regering
had misgegrepen. Het duurde niet lang of zij erkende haar nederlaag. In juni 1829
werd de studie aan het Collegium voor aanstaande priesters facultatief gesteld; in
januari 1830 verdween het hele, al lang lege instituut. In mei 1830 verklaarde de
regering dat het ieder vrij stond middelbaar of hoger onderwijs te geven en het is in
hoge mate typerend, dat zij alleen het lager onderwijs nog aan strenge beperkingen
bond83..
Ook in het hoger onderwijs werd het humanistische karakter van de

regeringspolitiek zeer scherp omlijnd. De zes universiteiten der Nederlanden werden,
een unicum in Europa, belast met het Latijn als voertaal en met een leerprogramma
waaruit moderne vakken waren geweerd. Het systeem was geënt op het Franse
classicisme; het miste de avontuurlijke geest en de groeikansen van de Duitse
universiteiten84.. Toch werkte het goed. Het is overigens karakteristiek voor de
verschillen in de sociale geleding van Noord en Zuid, dat in Nederland vrijwel alle
leerlingen van de gymnasia, leden van de elite, hun opleiding aan een universiteit
voltooiden, terwijl
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in België nog geen derde van de atheneumstudenten naar de academie opklom85..
Een grote rol in het intellectuele en nationale leven speelden de universiteiten niet.
Er woei kort voor 1830 een vlaag van politieke en liberale studentenromantiek uit
Frankrijk naar het anti-Nederlandse Luik en kort na 1830 trof zij ook Nederland,
waar zij de studenten tot strijd tegen België inspireerde... In het algemeen beschouwd
bracht het onderwijsprogramma, al kon het niet in zijn geheel worden uitgevoerd,
goede resultaten. Als instrument van de natie-bouwende politiek is het echter
volkomen te kort geschoten. Het heeft ten gevolge van onhandigheden en
misverstanden bijgedragen tot de vervreemding van de twee landsdelen.
De economische politiek van Willem I slaagde in zekere zin beter. De cohesie

van de staat scheen in onmiddellijk verband te staan met het welvaartspeil. Het is
inderdaad opmerkelijk dat de duidelijke politieke malaise tot in het begin van de
jaren twintig direct voortkomt uit de vrij slechte economische situatie, die de Belgen
verklaarden uit de pro-Hollandse en de Nederlanders uit de pro-Belgische politiek
van de Koning. De euforie van het Koninkrijk is een tijd van economische bloei; hij
schijnt in 1829 en 1830 echter al over zijn hoogtepunt heen. Nu bewijst dit niet
zozeer het primaire belang van de economie als wel de slapheid van het politieke
en geestelijke leven. De krampachtige verdediging van gewaand eigenbelang
scheen, als de zaken slecht gingen, Noord steeds scherper tegenover Zuid te
plaatsen. Een objectieve economische reden was daar niet voor. Beide landen
waren uiteraard in de eerste plaats agrarisch; de ontwikkeling die elk doormaakte,
ging zeker niet ten koste van de ander. Omstreeks 1825 bestond 43% van de totale
export van het Rijk uit landbouwprodukten, 34% uit manufacturen86.. De steden
groeiden slechts langzaam. In België steeg het aandeel der steden in de totale
bevolking heel weinig: van 23,31% in 1815 tot 24,55% in 1830. In het Noorden ging
het proces niet vlugger; daar woonde in 1815 37,55% van de bevolking in steden,
in 1830 39,30%. De bevolkingscijfers in het algemeen schijnen op een zeker
welbehagen te wijzen. België groeide van bijna 3 380 000 inwoners tot bijna 4 070
000, dat is met ongeveer 20%, sneller dan in het voorafgaande en veel sneller dan
in het volgende decennium, Nederland van ongeveer 2 miljoen tot in 1829 2 600
000, dat is - indien deze cijfers juist zijn - met niet minder dan ongeveer 30%87.. Dit
betekent zonder twijfel zelfs in vergelijking met Engeland een belangrijke aanwas.
Waarschijnlijk bleef de betrekkelijke economische voorsprong van Nederland op

België nog wel gehandhaafd; betrouwbaar statistisch materiaal waarmee dit te
bewijzen zou zijn, ontbreekt echter. Het aantal bedeelden was er in elk geval in
verhouding minder: in 1817 werd in het Noorden ongeveer 11% van de bevolking
bedeeld, in het Zuiden 12% maar in 1828 waren de cijfers respectievelijk 9% en
14%88.. Bovendien stond de Noor-
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delijke armenzorg meer geld ter beschikking89., waarbij men overigens bedenken
moet dat het prijspeil in Nederland hoger lag dan in België. Ook bleef het Noorden
proportioneel, en gedurende het grootste deel van de periode absoluut, meer in de
directe en indirecte belastingen betalen. Globaal genomen droegen de Belgen
wellicht per hoofd een ƒ 11 's jaars bij, de Nederlanders een ƒ 1790.. In vergelijking
met de Franse periode betekende dit voor beide landsdelen, bij dalende prijzen,
zonder twijfel een vermindering van de belastingdruk - van meer dan 25 franken tot
ongeveer 22 franken in het Zuiden, van ongeveer 40 tot ongeveer 34 franken in het
Noorden. De patentbelasting, een belasting op het bedrijf, zou indien zij op een
correcte manier geheven was, een goede basis vormen voor de studie van, de beide
huishoudingen. Zij was echter zeer slecht gedefinieerd. Toch s het merkwaardig
dat van de 2,5 miljoen gulden, die zij in het begin van de jaren twintig opbracht,
meer dan de helft uit het Noorden kwam91..
Het moet voor de Belgen een diepe teleurstelling zijn geweest, dat zij na 1815

het Noorden niet in snel tempo voorbijstreefden. Zij, en niet zij alleen, hadden dit
verwacht. De Vlaamse jurist en historicus J.J. Raepsaet (1750-1832),
oud-medewerker van Van der Noot, lid van de grondwetscommissie van 1815 en
zeer conservatief aanhanger van de kerkelijke partij - in erudiete, maar vormloze
betogen beredeneerde hij dat de Brabantse Blijde Incomste uit de veertiende eeuw,
door hem overigens op een wetenschappelijk zeer juiste manier geïnterpreteerd,
de grondslag ook van het nieuwe staatsrecht moest blijven92. - meende, dat de reünie
van Noord en Zuid aan België het meeste profijt zou brengen. Sterk al dank zij zijn
onvergelijkelijke landbouw en de groeiende industrie zou het voor het Zuiden, dacht
hij, niet moeilijk zijn om de handel weer te vestigen waar hij thuishoorde: te Brugge
en te Antwerpen. Het Noorden zou zich, als in de tijd vóór Amsterdam zijn welvaart
als onkruid zag groeien uit België's ruïnes, beperkenmoeten tot kustvaart in zuidelijke
dienst93.. De geest van de Belgen was heftiger en eigenzinniger dan die van de
beschaafde en onderworpen Hollanders, gewend aan gehoorzaamheid en sinds
eeuwen in hun energie geknot94.. De Belgische liberalen gebruikten geen historische
maar statistische en psychologische argumenten. Meer dan tweemaal zo rijk en
machtig als Nederland was het Zuiden volgens de fantastische rekensom, die
Dotrenge in een vergadering van de grondwetscommissie van 1815 produceerde95..
Het Noorden, rijk en verzadigd, staat stil, zei een van zijn collega's, België groeit
snel en aan België is de toekomst96.. De Nederlanders stelden zeer weinig tegenover
deze opgewonden beshouwingen; integendeel zij moedigden hen aan met de
bedoeling om de reünie aantrekkelijker te maken97.. Maar waarschijnlijk meenden
zij ook inderdaad, dat België Nederland overvleugelen zou98.. De buitenlandse
waarnemers dachten er niet anders over. Niets, schreef de Franse gezant
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in 1816 uit Den Haag, zal een verzoening kunnen brengen tussen het oude,
onwrikbare, conservatieve Noorden en de jonge beweeglijke kracht van België dat
ongetwijfeld het overwicht winnen zal99..
Deze overschatting van het Belgische aandeel was verre van onbegrijpelijk.

Nederland werd al sinds tientallen jaren gekweld door de idee van een continu
verval; sinds ten minste 1790 droomden velen in België van vooruitgang en macht.
Nederland keek nog steeds terug naar het grote verleden en zelfs de eertijds radicale
Gogel, die zich al tijdens Schimmelpennincks korte heerschappij zozeer met het
Hollandse belang had geïdentificeerd, zelfs G.K. van Hogendorp wilden de dagen
van Hollands kracht door een herstel van de handelsvrijheid doen herleven. Eigenlijk
wisten velen in Nederland wel, dat de tijden gekeerd waren en de stapelmarkt een
anachronisme was geworden. Men berekende in 1824 dat niet langer, zoals nog in
de achttiende eeuw, twee derde van de ingevoerde waren weer werd uitgevoerd
maar slechts één tiende100.. Een alternatief zag echter vrijwel niemand en men leefde
klagend verder, tevreden over de herwonnen onafhankelijkheid, weer vrij om te
werken en te denken volgens de oudvaderlandse, vroegkapitalistische sleur.
Natuurlijk bloeide de handel na 1813 enigszins op. Maar in de late jaren twintig was
het aantal schepen dat Nederlandse havens binnenviel, toch niet veel groter dan
het in de nadagen van de Republiek, van 1785 af geweest was101. en van een
belangrijke commerciële expansie was geen sprake102.. De Noordduitse steden
handhaafden hun in de napoleontische tijd verworven suprematie en hoewel de
verbinding van Amsterdam naar de zee bij Den Helder wat vergemakkelijkt werd
door het Noordhollands kanaal (1824), de haven slaagde er niet in zijn oude positie
te herwinnen. In de Nederlandse industrie was nog steeds het kleine bedrijf met
minder dan tien arbeiders het gewone type, al legde G.M. Roentgen in Rotterdam
(1823) en Paul van Vlissingen in Amsterdam (1825) de basis voor kapitalistische
grootbedrijven - de scheeps- en machinefabrieken Feijenoord en Werkspoor. Maar
stoommachines hadden in de Nederlandse nijverheid nog geen grote taak: in 1837
werkten er 72met een totaal vermogen van 1120 p.k.103.. De kapitalisten investeerden
ook niet in de nationale industrie; zij belegden hun geld, ondanks de pogingen van
de regering om dit te verhinderen, liever in buitenlandse fondsen waaruit zij, naar
men schatte, nog evenveel rente trokken als in de periode van 1795 tot 1813: een
27 miljoen gulden 's jaars104..
België vormdemet Nederland natuurlijk geen absoluut economisch contrast. Ook

daar overheerste het kleine bedrijf. Het moderne kapitalisme was er nog slechts
een geïsoleerd verschijnsel en het pauperisme tastte er - in tegenstelling met
Nederland waar het vooral in de economisch stagnerende steden woedde - de
agrarische provincies sterker aan dan die
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waarin de industrie tot ontwikkeling was gekomen. De daling van de prijzen van
landbouwprodukten, die terugvielen tot het vooroorlogse peil, was wel niet ernstig
genoeg om een algemene crisis te veroorzaken maar schiep toch omstandigheden
waarin van agrarische groei geen sprake kon zijn105.. Daarbij kwam dat de
douanepolitiek van de regering die lage graanprijzen wilde om de industrie te steunen
en lage invoerrechten ten bate van de Amsterdamse markt, de landbouw waarvoor
zij weinig belangstelling had, allerminst hielp. Het leek echter in 1815 en de
eerstvolgende jaren, dat de Belgische nijverheid een tragischer slachtoffer van de
nieuwe tijd zou worden. Al van 1810 af had zij met zeer grote moeilijkheden te
kampen gehad onder andere als gevolg van de prijsdaling en van de buitensporige,
door te weinig financiële middelen gesteunde uitbreiding. Maar toen na 1814 de
Engelse produkten op de markt kwamen, die zowel beter als goedkoper bleken en
Frankrijk bovendien gesloten werd, scheen het nauwelijks mogelijk om een ramp
af te wenden. De slechte oogsten van 1816 en 1817 en de enorme stijging van de
graanprijzen die erdoor veroorzaakt werd, accentueerden de economische crisis in
de industriesteden; dit leidde tot onlusten gericht tegen de regeringspolitiek, omdat
zij de speculatie in granen toeliet en omdat Amsterdam bloeide als vanouds in tijden
van schaarste106.. Pas na 1820 begon de depressie dank zij de opleving van de
Engelse economie langzaam te wijken. Toen bleek dat de Belgen ook binnen de
nieuwe staat de al op het einde van de achttiende eeuw aarzelend begonnen
vooruitgang konden voortzetten.
De kolenmijnen in Henegouwen en Luik verdubbelden tussen 1811 en 1829 hun

produktie en begonnen zich mede dank zij de stoommachine als grootbedrijf te
ontwikkelen; de exploitatiemethoden bleven echter in vergelijking met Engeland
zeer achterlijk107.. Nog ernstiger was deze achtertand in de metaalnijverheid, die
zich wel uitbreidde maar er niet in slaagde de kwaliteit van het Engelse ijzer te
evenaren108.. De groei van de in Verviers geconcentreerde lakennijverheid was
rustiger. Daar konden de ondernemers op de in de Franse tijd ingevoerde
vernieuwingen voortbouwen en en een regelmatig tempo de produktie verhogen.
Zij hadden, nu de Franse markt gesloten werd, voldoende afnemers in Duitsland
en Italië, in Noorden in Zuid-Amerika. De Vlaamse katoennijverheid onderging
heftiger schokken en vond ondanks de sterk toegenomen produktie - 693 310 ton
garens in 1810, 1 719 600 ton in 1826 - en de moderne outillage - het aantal in deze
industrie gebruikte stoommachines steeg van 10 in 1820 tot 26 in 1826 en 40 in
1830 - minder stabiliteit109.. Kortom, de al vele jaren tevoren begonnen industriële
expansie zette zich langzaam voort maar zij was nog lang niet groot en snel genoeg
om het karakter van de maatschappij geheel te veranderen. Uiteraard was ook de
commerciële ontwikkeling in het Zuiden daar niet toe in staat. Zij was overigens
opmerkelijk
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genoeg. Antwerpen maakte op buitengewoon vruchtbare wijze van de nieuwe
omstandigheden gebruik: in 1828 kon de haven, half zo sterk als Amsterdam, zich
als gelijkwaardig aan Rotterdam beschouwen110.Dit scheen het gelijk van de profeten
uit 1815 te bewijzen. Antwerpen, niet als Amsterdam gehinderd door de restrictieve
praktijken van lang gevestigde belanghebbenden en de sleur van de oudemethodes,
niet verleid door de obsessie, dat de stapelhandel hersteld moest, kon zich aan de
taak van de toekomst wijden en zo efficiënt en goedkoopmogelijk de doorvoerhandel
verzorgen111.. Ook had Antwerpen als uitvoerhaven van de Belgische industrie een
functie, die geen stad in het Noorden vervulde. Maar bovenal was de stad, al in de
tijd vóór Amsterdam haar werk overnam, een centrum voor de handel in koloniale
produkten112..
De Koning was in het economische leven sterk geïnteresseerd en heeft overal

waar dat mogelijk was de economische expansie in het algemeen maar vooral ook
de economische versmelting van de beide rijksdelen door middel van persoonlijke
initiatieven trachten te bevorderen. Ook op dit terrein echter vond hij slechts langzaam
zijn weg. De eerste zeven jaren van zijn bewind werden beheerst door het
geschermutsel over de douanepolitiek waaraan pas het compromis van 1822, een
tariefwet die gemiddeld 10% invoerrechten hief, een einde maakte. Kort daarna
begon de Nederlandse economie, meegesleept door de activiteit van Engeland na
de erkenning van de Zuidamerikaanse staten, zich enigszins te ontwikkelen. Willem
I zag dadelijk zijn kans. Zijn doeleinden waren eenvoudig. Hij wilde door het
beschikbaar stellen van ruime kredieten de opbouw van een moderne industrie
versnellen. De handel zou daar alleen maar profijt van kunnen hebben en bovendien
leek het mogelijk om de belangen van de zuidelijke industrie en de noordelijke
handel dank zij een grote gemeenschappelijke inspanning te verzoenen: de Koning
zag de koloniën waarheen de Nederlanders eigen fabrikaten, vooral natuurlijk textiel,
in eigen schepen verzonden en vanwaar zij de kostbare produktie naar de
Amsterdamse stapelmarkt vervoeren konden, als de schakel die de noordelijke en
de zuidelijke economie verbond. Op deze manier zouden de natie-vormende, de
economische en de koloniale politiek in één systeem worden opgenomen. Het
karakter van deze economische politiek was laat-mercantilistisch113.. Zij was voor
België een nieuwigheid omdat zij de koloniale, voor Nederland omdat zij de industriële
factor mee deed spelen.
Maar al was het doel betrekkelijk eenvoudig, de gekozenmiddelen waren bijzonder

ingewikkeld. Het Fonds voor de Nationale Nijverheid van 1821, het
Amortisatie-Syndicaat van 1822, de te Brussel gevestigde Algemene Maatschappij
ter bevordering van de Volksvlijt (Société Générale) eveneens van 1822, de
Nederlandsche Handel-Maatschappij van 1824, die alle hun ontstaan aan het
koninklijke initiatief dankten, dienden elk op hun
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wijze en soms tegen elkaar in de belangen van dit nieuwe systeem. De
gecompliceerdheid ervan werd nog vergroot doordat ook de bestrijding van het
pauperisme er een deel van was. Het probleem van de armoede werd in
Noord-Nederland zeer ernstig bestudeerd. Een objectieve analyse ervan was echter
moeilijk. In een wereld die de onderzoeker confronteerde met fysiek zwakke, door
overmatig drankgebruik verteerde, erbarmelijk behuisde en erbarmelijk onderdanige
paupers, kon hij geen scherp onderscheid maken tussen de slachtoffers van te lage
lonen of structurele werkloosheid, de asocialen en de lichamelijk onvolwaardigen
en moest hij wel met zijn term ‘armen’ zeer verschillende categorieën tegelijk
aanduiden. Wellicht magmen aannemen, dat ongeveer de helft van het totaal aantal
bedeelden werklozen en te slecht betaalde arbeiders waren114.. Indien dat juist is,
dan zou toentertijd ongeveer 5% van de bevolking in het Noorden tot deze groep
behoren. Men schatte in 1816, dat wat men de ‘klasse der arbeiders’ noemde,
waaronder men zeker ook de boeren en landarbeiders begreep, meer dan 83% van
de Nederlandse bevolking uitmaakte115.. Hoe weinig nauwkeurig deze cijfers nu ook
mogen zijn, er blijkt toch wel uit dat het vraagstuk van de gedwongen werkloosheid
slechts een betrekkelijk ondergeschikt element vormde van het sociale probleem
in wijdere zin, namelijk de nood van de vele tienduizenden, die genoeg arbeid en
inkomsten hadden om buiten de categorie van de bedeelden te blijven maar
desondanks aan de rand van de volstrekte armoede een leven van uitzichtloze
degradatie leiden moesten. Want dit was het lot van zeker de helft der handarbeiders
in Nederland116.. Enkelen onder de velen die deze kwestie bestudeerden, verklaarden
de misstanden in de maatschappij op bijna marxistische wijze. Johannes van den
Bosch trachtte aan te tonen, dat de rijkdom van de kapitalist bestaat uit de som
ingehouden op de verdiensten van de arbeider, dat het eigendomsrecht in laatste
instantie de oorzaak van de armoede is, dat het kapitalisme het arbeidsloon tot de
onderste grens neerdrukt117.. Willem van Hogendorp, een zoon van Gijsbert, zag
dat het in de vijftiende of zestiende eeuw begonnen en zich steeds sneller
voortzettende proces van kapitaalconcentratie het levenspeil van de
negentiende-eeuwse arbeider tot ver onder dat van de middeleeuwse lijfeigene had
verlaagd en onstuitbaar is118.. Thorbecke bestudeerde deze verschijnselen eveneens
en hij waarschuwde tegen de maatschappelijke consequenties ervan119.. Ook in
Nederland maakten de wetten van Malthus en Ricardo indruk.
Toch kwam bij deze mensen de gedachte niet op om de hele maatschappij

doelbewust te hervormen en bleef hun werk beperkt tot de bestrijding van het
eigenlijke pauperisme. Noch sociaal utopisme, noch democratisch radicalisme gaven
kleur aan de Nederlandse armenzorg. Deze was paternalistisch en filantropisch en
dat kon wel niet anders in een stagnerende

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



121

maatschappij zonder heftige geestelijke of sociale spanningen. De vorm die men
voor de armenzorg koos, was overigens interessant. De in 1818 opgerichte en door
de staat gesteunde Maatschappij van Weldadigheid wilde stedelijke paupers
gebruiken voor het ontginnen van woeste gronden en op den duur tot veldarbeiders
of kleine boeren opleiden. Van den Bosch, die het initiatief tot deze semi-officiële
en ook in het buitenland met belangstelling bestudeerde onderneming120. had
genomen, hoopte zodoende het probleem van de armoede in slechts enkele jaren
te kunnen oplossen. Maar ook een instelling als de Nederlandsche
Handel-Maatschappij waarvan Willem de Clercq, een calvinistische idealist en
contra-revolutionair, als secretaris fungeerde, kreeg naast haar vele andere taken
de roeping om het pauperisme te bestrijden. Toen na 1830 de Belgische nijverheid
buiten de oostindische markt werd gesloten, richtte de Handel-Maatschappij in
Twente weefscholen en handweverijen op waar de ‘armen’ werk vonden. Het
enigszins paradoxale was, dat men dus stedelijke paupers tot veldarbeiders en
landelijke paupers tot fabrieksarbeiders trachtte om te scholen.
Zo scheen de regering in de jaren twintig inderdaad ook op het terrein van de

economie, de sociale zorg, het onderwijs en de koloniën een samenhangend systeem
te hebben uitgewerkt, dat Noord en Zuid niet alleen omvatte maar nauw verbond.
Het was voorzichtiger dan de taal- en schoolpolitiek omdat het de bestaande
toestanden niet aantastte. Een groot en alzijdig hervormingsprogramma was het
ten slotte niet. Het heeft dan ook veel minder spanningen en conflicten uitgelokt.
De steun die het kreeg, bleef echter beperkt. Het grootste succes had de regering
ongetwijfeld in België waar zij door haar genereuze kredieten moedige industriëlen
tot het uitvoeren van belangrijke projecten in staat stelde. In het Noorden slaagde
zij veel minder goed en haar pogingen omNederlandse kapitalisten tot investeringen
in de Zuidelijke nijverheid te bewegen mislukten. Zodoende voelden vele Belgische
ondernemers zich verbonden met de gemeenschappelijke regering, niet met de
landgenoten in het Noorden. Of met andere woorden, de regering, welke in België
én voor haar culturele én voor haar economische politiek naast veel bestrijders ook
talrijke aanhangers vond, stuitte in Nederland op de onverschilligheid van de elite,
die slechts bereid was haar te steunen zolang zij scheen op te treden ter verdediging
van de specifiek Noordelijke tradities en belangen.
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3. Het verzet tegen de politiek van koning Willem I

Tegen dit humanistische, paternalistische, mercantilistische stelsel verhief zich de
Romantiek. De romantische letterkunde en wijsbegeerte waren in
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Nederland veel vroeger binnengedrongen dan in België, dat hen pas na 1814 leerde
kennen. Maar de romantische politieke theorie kreeg ongeveer tegelijkertijd op beide
rijksdelen vat; zij ontwikkelde zich echter gedurende deze periode alleen in het
Zuiden tot een doctrine met praktische staatkundige betekenis. Dit geldt zowel voor
de conservatieve als de liberale versie ervan. Beide groeiden in het Zuiden zoveel
sneller dan in het Noorden, dat de Nederlanders pas in de jaren veertig begrepen
wat de Belgen al in de jaren twintig hadden ontdekt: de romantische vrijheid. In de
periode van de Restauratie voegden overigens noch de Nederlanders noch de
Belgen aan de buitenlandse gedachten, die zij aan de eigen omstandigheden
adapteerden, veel origineels toe.
In Nederland had de romantische politiek in het begin het karakter van

ongevaarlijke excentriciteit. De formidabele dichter en veelzijdige dilettant Willem
Bilderdijk (1756-1831), orangist, balling, vereerder van Napoleon, die geen plaats
vond aan een universiteit, opende in 1817 in Leiden een privatissimum in
geschiedenis en staatsrecht. Zijn romantische en egocentrische nationalisme was
vijandig aan de staat van koning Willem I. Het was in de eerste plaats steil
calvinistisch. Bovendien predikte deze hartstochtelijke en naar eigen bedoeling
reactionaire neuroticus een contrarevolutionair absolutisme, dat niet alleen in
Nederland een volstrekt ontraditionele nieuwigheid wasmaar opzettelijk tegengesteld
aan het systeem van de constitutionele monarchie. Ook zijn beste volgeling, de
joodse dichter Isaac da Costa (1798-1860) die zich in 1822 tot het christendom
bekeerde, baseerde op zijn interpretatie van het calvinisme een dweepziek, roekeloos
absolutisme en een messianistisch nationalisme. Hij had vrienden en
geestverwanten, onder wie de zoons van Gijsbert Karel van Hogendorp, die van
hun vader de neiging tot eigenzinnige bespiegeling en een opvallend gebrek aan
plooibaarheid hadden geërfd. Deze kring van intellectuelen en patriciërs kenmerkte
zich door een gestileerde calvinistische orthodoxie, een bijna sentimenteel fanatisme
en een wat behaagzieke trots zo niet op de aristocratie van het voorgeslacht dan
toch op eigen adel des geestes. Minachting voor de burgerstand121., zekerheid van
eigen roeping en missie - niet alleen was het geslacht Van Hogendorp
hoog-aristocratisch, het was ook uitverkoren122. - gingen samen met wrok tegen een
wereld die de selecte groep haar rechtmatige plaats niet gunde. De afkeer die deze
romantische absolutisten en royalisten van Willem I en zijn politiek voelden, bracht
hen tot merkwaardige fantasieën en voorspellingen over de krooprins - de latere
koning Willem II - van wie zij het herstel der natie en haar opgang als zetel van de
ware Kerk, middelpunt van Europa, verwachtten123..
Een dergelijke exaltatie en een zo heftig absolutisme kende de politieke Romantiek

in het Zuiden niet. Zij had die ook niet nodig. Het was in
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België na 1815 veel gemakkelijker om een romantische conservatief te worden dan
in Nederland. De grote moeilijkheid in het Noorden was, dat de Romantiek er
onmogelijk in de conservatieve tradities van de achttiende eeuw kon aarden omdat
G.K. van Hogendorp die juist voor de grondwet van 1814 had uitgewerkt. In het
Zuiden echter konden de conservatieven, indien zij de constitutie wilden bestrijden
die - wat de aanhangers ervan ook beweerden - uit de Nederlandse en niet uit de
Belgische geschiedenis was voortgekomen, zich beroepen op de regels en
gewoonten van hun eigen verleden en zodoende hun politieke leer als een natuurlijk
nationalisme voorstellen. De grondwet van 1815 nu leidde inderdaad onmiddellijk
tot heftige conflicten tussen conservatieven van wie enkelen al enig inzicht in de
Romantiek gekregen hadden, en de zogenaamde liberalen. Weliswaar was het niet
het romantische conservatisme dat het eerst de strijd aanbond. Het signaal werd
gegeven door de bisschop van Gent, de Franse edelman Maurice de Broglie
(1766-1821), een man van een grote, maar stijfhoofdige moed, die zich aan het
Europa der Restauratie, dat van Metternich en Castlerleagh, niet kon aanpassen.
Tot verbazing van de Nederlandse regering en de geallieerden begon hij in 1815

een eenzame actie tegen de grondwetsartikelen die vrijheid van godsdienst en
bescherming van alle bestaande kerkgenootschappen afkondigden. Hij zag hierin
een aanval op de gerechtvaardigde pretenties van de katholieke Kerk; vrijheid van
godsdienst was ongeoorloofd en tolerantie van andersdenkenden had slechts zin
wanneer zij door het tot staats-, of in elk geval tot heersende, godsdienst verklaarde
en enig juiste roomskatholicisme en niet door de neutrale staat werd toegestaan.
Dit was de reden waarom hij de notabelen, die in 1815 naar het voorbeeld van
Nederland in 1814 maar op veel groter schaal werden aangewezen om hun oordeel
over het ontwerp te geven, beval om zich ertegen te verzetten. Hij had succes; 1323
van de 1604 die werden opgeroepen, brachten hun stem uit; 796 van hen stemden
tegen. Niet minder dan 554 daarvan kwamen uit de Nederlandstalige gewesten,
waar de regering slechts 272 voorstemmers vond, terwijl in de Waalse provincies
een kleine meerderheid het ontwerp accepteerde. Maar dit voor hem bevredigende
resultaat kon De Broglie toch niet helpen. Aangezien de regering gebonden was
aan de acht artikelen van 1814 waarin de vrijheid van godsdienst gegarandeerd
werd, was het haar, zelfs indien zij het gewild had, onmogelijk om aan De Broglies
eisen te voldoen. Zij verklaarde in elk geval het ontwerp voor aangenomen: de
meerderheid zo niet in België dan toch in het Rijk was ervoor, omdat de
Staten-Generaal, toen nog de vertegenwoordiging van Nederland alleen, het
aanvaardden124.. Toch zette de bisschop zijn agitatie voort. Het was een tot mislukking
gedoemde agitatie van absolute verwerping der nieuwe orde, die de regering
overigens ernstige onaangenaam-
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heden bezorgde en tot ernstige onhandigheden prikkelde. Maar in 1817 verliet de
prelaat, kort daarna door de Brusselse rechters tot deportatie veroordeeld, het land
en nog in hetzelfde jaar kregen de verzoeningsge-zinden in de Belgische Kerk het
overwicht. Het leek nu te verwachten dat de Koning op de basis van een nieuw
concordaat de ordening van de Kerk en de benoeming van bisschoppen voor de
vacante zetels zou toelaten. Het duurde echter tot 1827 voor een concordaat tot
stand kwam en het duurde tot vlak voor de val van het Rijk voordat het werd
uitgevoerd.
Het conflict tussen de conservatieve Romantiek en de Grootnederlandse staat

dateert al van 1815. In dat jaar begon de Brugse priester Léon de Foere (1787-1851)
zijn periodiek verschijnende Le spectateur belge waarvan tot 1824 vierentwintig
deeltjes uitkwamen. De Foere was een jongeman met grote belangstelling voor de
kunsten, vooral muziek, en geschiedenis. Hij schreef Frans, maar met tegenzin en
zonder distinctie. Want het Nederlands was zijn moedertaal en de taal van zijn natie;
alleen, het werd juist door de lezers tot wie hij zich richtte en bij wie hij het nationale
gevoel wilde opwekken, niet verstaan125.. De Foere was allerminst een vijand van
Nederland. Integendeel, hij moedigde (de discussie over de grondwet was nog niet
begonnen) zijn landgenoten aan om inspiratie te zoeken in de Noordelijke in plaats
van in de frivole en gedegenereerde Franse letterkunde - al bewonderde hij
Chateaubriand126.. Hij was ook geen particularist en nam scherp stelling tegen de
bewering dat het ‘Vlaams’ een taal was die radicaal van het ‘Hollands’ verschilde127..
Al in 1816 werd hij ongeduldig over de traagheid van de regering bij het invoeren
van het Nederlands als de officiële taal van Vlaanderen128.. Zijn kennis van de Duitse
Romantiek was vrij groot en hij citeerde met duidelijk gemak Schelling en
Schleiermacher. Het Duitse, tegen Frankrijk opgestane nationalisme was volgens
hem een prijzenswaardig voorbeeld129.. Maar een oorspronkelijke geest was hij niet;
een bijtend polemicus als De Feller wiens opvolger als conservatief journalist hij
desalniettemin geacht kan worden130., was deze zoveel zachtere man evenmin.
Zijn grote verdienste was dat hij de agitatie van De Broglie als romanticus steunde

zonder aanzien des persoons en zonder vrees voor gevaar (in 1817 werd hij door
een Belgische rechtbank voor twee jaar naar de gevangenis gestuurd) en er
zodoende een nieuwe dimensie aan gaf. Bovendien was hij veel beter dan de Gentse
bisschop, voor wie het Frankrijk van de Bourbons het lokkende ideaal en het
vaderland was, in staat om een uitspraak over de actuele politiek te doen. Wat hij
wilde was een Belgisch-Nederlandse federatie die het Zuiden in het bezit zou laten
van zijn vóór-revolutionaire, constitutioneel-aristocratische en rooms-katholieke
traditie. Zijn ideaal was dat van De Feller en Van der Noot uit 1789, maar de
Romantiek verleende het een grotere intensiteit en een doel. De Foere be-
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schouwde België met heel wat minder tevredenheid en zelfbehagen dan de patriotten
van voor de Franse tijd. Zijn conservatisme was dynamisch. Hij wilde aan zijn volk
een nieuwe emotie geven, waardoor het zijn grote, vrije verleden en zijn eigen aard
wederom zou kunnen verstaan.
De Foere die door zijn Romantiek kerkelijk ultramontanisme en staatkundig,

conservatief nationalisme harmonisch trachtte te verbinden, vond zowel onder de
clerus als onder de adel invloedrijke medestanders. Het merkwaardige is nu dat de
romantici van adellijken - en Waalsen - huize, heel anders dan de priester De Foere
die bij het nationalisme begon en het ultramontanisme daarin als het ware opnam,
juist het ultramontanisme als hun uitgangspunt beschouwden en, zelf veel minder
dan de Vlaming aan land en volk gehecht, de nationale kwestie betrekkelijk
onverschillig behandelden. Hun nationalisme was Belgisch particularisme in de
oude trant. Graaf Henri de Mérode-Westerloo (1782-1835) was een van de beste
auteurs uit deze adellijke groep. Hij maakte in 1814 kennis met de jonge avonturier
Ferdinand Eckstein van Deens-joodse afkomst, die in het bezettingsleger te Brussel
met een Duitse adelstitel praalde. Het was dezeman die een aantal streng-katholieke
edelen in de geheimen van de Duitse Romantiek inwijdde.
Al spoedig begonnen zij zelf oefeningen in conservatieve theorie te schrijven en

te publiceren. Zij dachten na over de ware christelijke maatschappij, dat is die der
middeleeuwen, en De Mérode merkte snel dat de eerst bewonderde Franse
ultraroyalisten van het slag van Bonald met hun verheerlijking van het Franse
absolutisme, idealen voorstonden die de Belgen geheel vreemd waren131.. Het
ultramontanisme en de oude standen werden de stutten waarop zij hun stelsel wilden
laten rusten. Hun afkeer van de Grootnederlandse staat was volstrekt omdat zij er
zowel de politiek als het Nederlandse karakter van minachtten. Zij kenden het
Noorden en zijn taal overigens in het geheel niet. Zelfs de Noordnederlandse
katholieken - en het waren er ten slotte volgens de volkstelling van 1829 meer dan
een miljoen (bijna 39% van de bevolking) tegen 1,5 miljoen protestanten (59%) -
behandelden zij uit de hoogte en enige steun gaven zij hun niet. Integendeel, zij
weerden hen af omdat zij de ketterse Hollandse taal in België zouden kunnen
brengen132.! Een reëel politiek doel bezaten deze theoretici voorlopig niet. Dat was
ook niet te verwachten. De Belgische adel was er sinds de zestiende en zeventiende
eeuw niet meer aan gewend om zich buiten het kader van de provinciale of lokale
gemeenschap te bewegen en het was al treffend genoeg dat de Restauratiefilosofie
aan enkelen van hun stand de impuls tot het formuleren van eigen gedachten
gegeven had.
In de jaren twintig maakten de conservatieve denkbeelden in de Belgische Kerk

een grote ontwikkeling door. De invloed van de adel die eigenlijk van
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het begin af aan de terugkeer niet naar het Ancien Régimemaar naar een gedroomd
middeleeuws stelsel had gepropageerd, was hier zeker van belang. De invloed van
de clerus uit de Noordelijke Nederlanden die - aanmerkelijk beter onderlegd dan de
Belgische geestelijkheid en zonder aangename herinneringen aan de
vóór-revolutionaire toestanden - zich verzette tegen de reactionaire en onvruchtbare
politiek van de groep van De Broglie en zijn priesters in Vlaanderen, was niet minder
belangrijk. En ten slotte dwongen de omstandigheden zelf tot een herziening van
de tactiek. Het resultaat was dat de katholieke oppositie in België die in 1815 de
grondwet had verworpen omdat zij de religie en de Kerken vrij liet, tien jaar later
zich op de grondwet beriep om de Kerk tegen interventie van de staat te beschermen.
De geschriften van de Franse ultramontaan Lamennais, welke in Noord en Zuid

in de seminaries en onder de leken al direct na 1815 veel belangstelling hadden
gevonden, werden, nu ook de meester, geïnspireerd door het Belgische voorbeeld,
eiste dat de banden tussen Kerk en Staat werden geslaakt, uitermate populair. De
groep van De Mérode nam contact op met de Parijse priester en propageerde zijn
anti-gallicaanse en anti-absolutistische ideeën. Vrijheid, vrijheid van de Kerk, van
het onderwijs, desnoods van de drukpers, werden de middelen waarmee deze
zogenaamd liberale katholieken nu hun zuiver conservatieve doeleinden, namelijk
het herstel van kerkelijke invloed en - in de geest van de pre-revolutionaire statisten
- de doorbreking van de monolithische staatsmacht, trachtten te verwezenlijken133..
Overigens werden de Belgische katholieken geen aanhangers van het
Grootnederlandse Rijk. De regering werd ook niet welwillender tegen hen. Zij was
ervan overtuigd, dat hun tactiek maar niet hun doel veranderd was. Trouwens, de
nu door de Kerk geëiste vrijheid was zo volkomen, dat de staat die bovendien geacht
werd de clerus financieel te blijven steunen, haar in deze vorm onmogelijk kon
toestaan. Nog moeilijker werd het voor de ministers en de Koning om te begrijpen
wat er gaande was, toen de liberalen plotseling de katholieke programma's
gedeeltelijk bleken te aanvaarden. Want niet alleen de roomsen ondergingen een
merkwaardige evolutie, ook het Belgische liberalisme ontwikkelde zich. En eigenlijk
was deze liberale wending heel wat radicaler dan de katholieke.
De term liberaal had in 1815 weinig betekenis. Men verstond er een zekere

moderniteit, een zeker antiklerikalisme, een zekere anti-aristocratische neiging
onder. In deze zin waren heel wat Belgische burgers vooral in Wallonië liberaal, en
advocaten, auteurs, kopers van nationale goederen, ambtenaren, alle mogelijke
half-intellectuelen juichten over de ‘liberale’ politiek van de regering die tegen de
Kerk scheen te strijden, die aan de adel betrekkelijk weinig invloed gaf en die de
drukpers in België, kort na
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1815 helemaal in handen van Franse oud-revolutionairen, rustig liet ageren tegen
de Bourbons. De bezwaren van deze liberalen tegen de regeringspolitiek - en zij
hadden er vele, die zij in de Staten-Generaal op zeer welsprekende wijze in het
Frans tot uiting brachten - hadden vooral betrekking op het economische beleid.
Toen de Koning eenmaal een economische politiek ging formuleren en de welvaart
toenam, vielen deze bedenkingen uiteraard weg. Omstreeks 1825 leek het dan ook
dat de regering bij de Belgische burgerij of delen ervan, bij de antiklerikalen en de
industriëlen, steun vond voor haar scheppende staatkunde. Dit was ook zeker het
geval. Maar juist op het ogenblik dat het oude liberalisme, die wel zeer verschraalde
emotie uit de revolutietijd, de overwinning scheen te behalen, bleek er een nieuwe
en in principe totaal verschillende liberale leer op te komen. Dit neoliberalisme was
een Franse schepping. Het was de doctrine van mensen als Royer-Collard, Barante,
Cousin en Guizot. Zij was romantisch. De doeleinden van deze neoliberalen die
men, wanneer woorden zin hebben, neoconservatieven zoumoeten noemen, waren
in veel opzichten aan de oud-liberale idealen tegenovergesteld. Zij verwierpen
wezenlijke onderdelen van de Franse Revolutie en de Verlichting. Zij verzetten zich
zowel tegen de idee van de volkssoevereiniteit als tegen het rationalisme. Zij
geloofden niet in zorgvuldig in elkaar geknutselde grondwetten, maar in de vrije
groei van vrije instellingen. En bovenal, zij besteedden veel energie aan de bestrijding
van de soevereiniteit. Zij wilden haar breken. De staat was voor hen een levendige
en beweeglijke eenheid van spanningen en tegenstellingen; hij mocht niet meer zijn
wat én de koninklijke én de volkssoevereiniteit ervan gemaakt had: een Leviathan,
een zwaar blok van geconcentreerde, despotische macht.
In april 1824 verscheen in Luik een nieuw liberaal blad, de Mathieu Laensbergh.

De oprichters ervan, onder anderen de gebroeders Charles en Firmin Rogier, Joseph
Lebeau, Paul Devaux, waren nog maar pas of zelfs nog niet afgestudeerd. In 1825
sprak deze krant zich voor het eerst duidelijk ten gunste van de Romantiek uit134..
Het Journal de Bruxelles bekeerde zich in 1826 tot de Romantiek en de letterkundige
redacteur ervan, een Fransman, verklaarde dat liberalisme en Romantiek, de
emancipatie van politiek en literatuur, wezensverwant zijn135.. Deze bladen trachtten
in België te doen, wat het beroemdste tijdschrift van de liberale Romantiek, de Globe
opgericht in september 1824, in Frankrijk deed: politiek en letterkunde tot een
algemene wijsbegeerte van de vrijheid te verbinden. Iets origineels voegden de
Belgen aan deze ontwikkeling niet toe. De Belgische Franstalige literatuur schiep
geen eigen vormen en sentimenten. En ook in de staatkunde bleef de jonge generatie
trouw aan de Franse voorbeelden. Het Belgische neoliberalisme was slechts een
variant van het Franse. Zoals de ‘doctrinairen’ in Frankrijk de zuivere toepassing
van de Charte als con-
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crete politieke eis stelden - ‘la Charte’ zei Royer-Collard in 1824, ‘est maintenant
toute notre histoire, elle est le fait unique et suprême’136. - zo werd voor de Belgen
de grondwet van 1815 de basis van de te scheppen vrijheid, de garantie van het
representatieve stelsel. En zoals de Franse meesters, zo waren ook de Belgische
liberalen in principe contrarevolutionair. De openbare vrijheden, individualistische
principes van de Revolutie, waren voor hen slechts weerstanden, middelen om de
organisch groeiende, harmonisch werkende eigen krachten van de maatschappij
te beschermen tegen de soevereiniteit van de Staat.
Het neoliberalisme was antigouvernementeel. Niets immers in het Rijk der

Nederlanden bleek vrij als men goed toekeek. De pers was niet geheel vrij en vooral
de Belgische rechters waren zeer waakzaam. Het onderwijs was al evenmin vrij en
zelfs was het de Frans sprekenden in de meeste provincies niet geoorloofd om hun
taal als officiële taal te gebruiken. Het Frans was verbannen tot Wallonië met zijn
ongeveer 1,5 miljoen inwoners op een totale bevolking van ongeveer 6,5 miljoen.
Dit soort grieven liet zich gemakkelijk als programmapunten voor een nieuwe politiek
formuleren. Het blijft overigens vrij duister hoe deze liberale agitatoren zich de
hervorming van de staat precies voorstelden. De luidkeels geprezen vrijheid werd
zeer egocentrisch gedefinieerd. Indien de regering bijvoorbeeld deWalen of Vlaamse
bourgeois die weigerden om Nederlands te leren, tot alle ambten in de niet-Waalse
gewesten of in de centrale organen zou toelaten, dan zouden de Nederlands
sprekende ambtenaren dus Frans moeten leren en gebruiken om een goede gang
van zaken mogelijk te maken. Hun belangstelling was bovendien zuiver politiek en
richtte zich niet op de feiten en problemen van het sociale of economische leven.
Zij eisten een parlementair stelsel met rechtstreekse verkiezing van de Tweede
Kamer (zij het natuurlijk niet met algemeen stemrecht) en ministeriële
verantwoordelijkheid. Het grote voorbeeld was voor hen, net als voor de Franse
doctrinairen, Engeland. Hun aanhang was niet groot. Journalisten, pas afgestudeerde
Waalse studenten begerig naar een carrière en vol wrevel jegens een staatsapparaat
waarin het Noordelijke overwicht in alle rangen verpletterend was, advocaten die
het Frans ook in de Vlaamse rechtbanken wilden gebruiken, jonge romantici op
zoek naar een levensdoel vormden de kern van de groep. Maar onder de Belgische
leden van de Tweede Kamer vonden zij enkele aanhangers en dezen zetten daar
de oppositie voort, die de in 1825 min of meer tevreden gestelde oud-liberalen al
vele jaren hadden gevoerd.
Het is zeer natuurlijk dat de katholieken, die na 1825 hun taktiek veranderden en

de Belgische liberalen, die een geheel nieuwe inhoud aan hun leer gaven, onder
het scherm van de Romantiek konden samenwerken. Al in december 1825 bood
de Belgische katholieke voorman in de Tweede Ka-
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mer, E.C. de Gerlache (1785-1871), de liberalen zijn hand; de Mathieu Laensbergh
antwoordde echter nog zeer aarzelend137.. Pas in 1827 bekeerde dit blad zich tot de
alliantie; in 1828 namen enkele invloedrijke roomskatholieke kranten de invitatie.
aan. Toen volgde ook de oud-liberale Le Courrier des Pays-Bas waar de voltairiaan
Louis de Potter (1786-1859), een briljant maar oppervlakkig publicist, geïrriteerd
door de actie van de rechtbanken tegen de pers, zijn polemische talenten aan de
bestrijding van de regering in plaats van de jezuïeten ging wijden. Een man als
Charles de Brouckère (1796-1860), evenals De Potter uit Brugge afkomstig, lid van
de Tweede Kamer en nauw verbonden met De Potters groep van de Courrier had
ook contacten met de neoliberalen - hij wilde in de Globe publiceren138.. Hij vormde
een belangrijke schakel in het nieuwe verband en won veel invloed in de
Staten-Generaal.
De Brouckère deed in het najaar van 1828 het voorstel om alle belemmeringen

van de persvrijheid af te schaffen. Dit werd in december met 63 tegen 44 stemmen
verworpen, maar het had kort tevoren de Luikse liberalen tot een petitie aan de
regering geïnspireerd. In het begin van 1829 kwam deze beweging goed op gang.
Toen de katholieke Brusselse adel een petitie voor vrijheid van onderwijs ontworpen
had, sloegen de liberalen en ultramontanen de handen ineen en organiseerden een
geweldige actie. In maart werd het bureau van de Tweede Kamer met honderden
petities, in totaal misschien door een 40 000 mensen getekend, overstroomd. Zij
vroegen hoofdzakelijk om vrijheid van drukpers en onderwijs139.. De overgrote
meerderheid van de ondertekenaars was zonder twijfel rooms-katholiek. Na enige
aarzeling was de clerus, zij het nog niet zeer enthousiast, met de beweging
meegegaan140.. Ook de Noordnederlandse katholieken namen er op vrij bescheiden
wijze aan deel141.. In mei leed de regering een nederlaag in de Kamer, die met grote
meerderheid haar begrotingsvoorstellen verwierp. Vele leden uit het Noorden hadden
ernstige bezwaren van financiële aard en schaarden zich bij de Belgische oppositie,
die het begrotingsrecht als middel om politieke druk uit te oefenen gebruikte.
De toestand scheen gevaarlijk. De Belgische partijen begonnen een zekere

organisatie op te bouwen. Met de bedoeling om propaganda te maken onder de
kiezers van de Provinciale Staten richtten zij in verschillende steden zogenaamde
‘associations constitutionnelles’ op onder het patronaat van adel en clerus142.. Deze
hadden succes want de verkiezingen vielen inderdaad ongunstig voor de regering
uit. Maar terzelfder tijd maakte Willem I een reis door België waar hij overal werd
toegejuicht. Over het algemeen was de Koning zelf ook niet het mikpunt van de
aanvallen; zijn ministers en in de eerste plaats Van Maanen waren het, die de
oppositie bestreed. Gedurende het hele jaar hield deze zorgvuldig aan haar
uitgangspunt vast. Haar doel was de volledige uitvoering van de door haar zo vrij-
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zinnig mogelijk geïnterpreteerde grondwet. Er was nog nauwelijks sprake van een
los of een losser maken van de band tussen Noord en Zuid; integendeel, het scheen
of zij via de constitutionele vrijheden eindelijk wilde verwezenlijken wat vele Belgen,
reactionairen en liberalen, al in 1815 hadden verwacht: een absolute Belgische
overmacht in het Verenigd Koninkrijk. De regering weifelde. In mei maakte zij eindelijk
een hoognodig gebaar tegenover de Kerk; dank zij een vergelijk met Rome werden
nu voor drie vacante bisschopszetels benoemingen gedaan. In juni stelde zij het
bezoek aan het Collegium Philosophicum facultatief en met een zeer snelle reactie
op in juli door de advocaten en de Provinciale Staten verzonden petities stond zij
in augustus ook in de Vlaamse provincies het gebruik van het Frans voor sommige
officiële akten en voor strafzaken toe.
Kort daarna begon in West-Vlaanderen het petitioneren opnieuw en nu nam de

beweging, door de clerus met overtuiging geleid, werkelijk massale proporties aan:
van december 1829 tot februari 1830 maakten meer dan 350 000 mensen, vooral
Vlaamse plattelanders, door hun handtekening of - als in duizenden gevallen - door
alleen maar een kruisje onder de petities te zetten, duidelijk dat zij voorstanders
waren van de vrijheid van een pers die zij niet lazen, van een onderwijs dat zij niet
volgden en van een taal die zij niet verstonden143.. Nog eenmaal trachtte de regering
haar positie te versterken. Op 11 december 1829 richtte de Koning ter verklaring
van een vrij streng wetsvoorstel tot beteugeling van de pers een boodschap tot het
Rijk, waarin hij de resultaten van zijn regering prees, de ministeriële
verantwoordelijkheid verwierp en meedeelde petities onverschillig naast zich neer
te leggen. De Staten-Generaal namen onder de indruk van deze ferme taal in mei
1830 de perswet aan. Tegelijkertijd echter werkte de regering aan vergaande
concessies. Nog in mei werd de vrijheid van middelbaar en hoger onderwijs
toegestaan, in juni volgden de intrekking van de taalbesluiten in het Zuiden en de
opheffing van het Collegium Philosophicum. Maar al scheen de regering bereid haar
Grootnederlandse politiek op te geven, zij weigerde om de Belgische suprematie
te erkennen en hield voorlopig nog vast aan de fictie dat haar inspiratie uit het
Noorden kwam.

Er was in 1815 ondanks alle pessimistische voorspellingen die gedaan werden,
geen gegronde reden geweest om te verwachten dat het grote experiment van een
Nederlands-Belgische reünie zou mislukken. En waarom trouwens zouden in een
eeuw die de vereniging van Noord- en Zuid-Italië, van Noord- en Zuid-Duitsland
zag, de enkele miljoenen Nederlanders en Belgen niet in een gemeenschappelijke
staat hebben kunnen samenwonen? Men zou hoogstens kunnen vermoeden dat
de eenwording te vroeg kwam. In de periode van de Restauratie, die nu eenmaal
geen tijd van creatieve
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bouw was, besteedde het nationalisme zijn energie aan de aanval op de oude
verbanden en niet aan de vestiging van krachtige staten. De essentiële fout van het
Verenigd Koninkrijk was echter dat het geen duidelijk centrum bezat. De Noordelijke
Nederlanden waren niet in staat en niet bereid om te doen wat Pruisen in Duitsland,
wat Sardinië in Italië zou doen. Zij waren er niet alleen te zwak voor, maar voelden
ook in het geheel geen neiging tot een dynamische politiek die volkomen tegen hun
tradities inging. Het is waar dat het regeringspersoneel en de ambtenaren (behalve
die in de rechtbanken) merendeels uit het Noorden kwamen - tot grote ergernis van
de Belgische liberalen. Dit leidde echter allerminst tot een verhollandsing van België.
Integendeel, een van de opmerkelijkste feiten uit de periode is, dat de oude Belgische
conflicten, die van statisten en vonckisten, van ultramontanen en febronianen, de
politiek van de regering hoe langer hoe sterker gingen bepalen. Het zuidelijk deel
van het Rijk mocht met recht klagen dat het niet voldoende mensen aan het
staatsapparaat leverde; aan de andere kant leek het er veel op dat alle staatkunde
die de regering produceren kon, Belgische staatkunde was. Zo was het ook in de
Staten-Generaal waar de Nederlandse afgevaardigden, die zich vaak met enige
moeite in het Frans trachtten uit te drukken, een zeer passieve indruk maakten en,
al traden zij hooghartig op, in feite aan de Belgen het veld lieten. Het was in het
begin van 1830 duidelijk dat de concessies van de regering niet voldoende waren
en nieuwe strijd om de heerschappij in het Rijk te verwachten viel.
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IV. Op zoek naar nationale beginselen
1. De Belgische Opstand

Het viel niet gemakkelijk om uit te maken wat het doel was van de onlusten, die in
augustus en september 1830 in enkele zuidelijke provincies plaatsvonden. Men
hoorde in hen een echo van de Parijse juli-revolutie. Ze leken voorbereid door de
heftige agitatie voor een vrijzinnige toepassing van de grondwet. Ze werden mogelijk
dank zij de gewelddadige actie van proletariërs, die door leden van de bourgeoisie
tegen de regering werden opgejaagd. Een groepje liberale journalisten en advocaten
trachtte zich van de leiding ervan meester te maken, maar zij streefden naar een
vrijheid waarvan zij zelf voorlopig de termen niet konden of wilden definiëren. Een
deel van de clerus steunde de rebellen. Geen objectief waarnemer kon bepalen of
de opstand zich richtte tegen de Grootnederlandse staat, het protestantisme, de
grondwet, het regeringsstelsel, het gouvernement dan wel de dynastie. Noch de
Noordnederlandse ministers noch de publieke opinie in het Noorden hebben echter
ook maar één ogenblik geaarzeld voor ze hun mening kenbaar maakten: het was
een aanval van de Belgen op Holland. De Noordnederlanders hadden die al jaren
gevreesd. Nu eindelijk, dachten zij, toonde de liberale en katholieke oppositie, die
zo lang de schijn van legaliteit had trachten te bewaren, haar ware gedaante en
brak de hartstocht van het muitzieke België tegen Holland los. Deze reactie - het
enige vaste punt in een chaotische toestand - gaf richting aan de gang van zaken.
De rebellen overwonnen hun onzekerheden; de harde tegenstrijdigheden in hun
actie smolt het vuur van het hun zo ondoordacht ter beschikking gestelde nationale
motief weg. Natuurlijk verdwenen de verschrikkelijke paradoxen van het gebeuren
niet, maar zij verlamden niet langer de actie der zegevierende revolutie die de
doelbewustheid van een nationale bevrijdingsoorlog werd opgedrongen. De regering
en het Noorden in het algemeen gaven aan de opstand een nationalistisch karakter.
Daaraan dankte hij zijn succes1..
In het begin van 1830 leek het of de economische bloei van het Koninkrijk

verwelkte. De winter was streng en lang; landbouw en veeteelt waren in slechte
staat. Overproduktie in de zuidelijke industrie leidde tot faillissementen, inkrimping,
verlaging der lonen en werkloosheid. Dit schiep een
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reservoir van ontevredenheid en ellende waaruit de extremisten putten konden. In
de avond van 25 augustus 1830 liep in Brussel voor het eerst een gevaarlijke
volksmassa te hoop. Zij werd - maar men weet niet door wie - tegen de regering
opgehitst en viel de huizen aan van diverse hoogwaardigheidsbekleders, op Van
Maanen na allen Zuidnederlanders. Gedurende de volgende dagen bestormde het
arbeidersproletariaat in de omgeving van Brussel en in het Luikse een aantal
fabrieken en sloeg de machines kapot. Al op 26 augustus reageerde de Brusselse
burgerij met het plan om een burgerwacht op te richten ter bedwinging van het
volksoproer. De gouverneur van Brussel kon niet anders dan dit toestaan; hij moest
eveneens aanvaarden dat bekende opposanten van de regering er een belangrijke
plaats in bekleedden. De garde werkte zeer efficiënt. Op 27 augustus dempte zij,
nog slechts een duizend man sterk, de opstand. Toen bezat zij zelf de macht in de
stad. Parate troepen immers stonden de regering, die langzaam en voorzichtig
strategische maatregelen trof in verband met de situatie in Frankrijk, in slechts zeer
geringe mate ter beschikking: zij had in het hele land niet meer dan een 30 000 man
onder de wapenen2.. Trouwens, de legerleiding was gaarne bereid aan de
burgerwacht het vuile werk over te laten. Hoe gunstig de situatie voor de Waalse
liberalen was, blijkt uit het feit dat de notulen van de Brusselse gemeenteraad van
28 augustus af niet meer in het Nederlands maar in het Frans werden gesteld3.. De
liberalen volgden overigens nog het patroon van de negentiende-eeuwse revolutie
en eisten herstel der grieven eerst langs wettige weg. De Koning, die op het Loo
vertoefde, week en besloot op 28 augustus om tegen 13 september de
Staten-Generaal in buitengewone zitting bijeen te roepen. Tegelijkertijd echter zond
hij zijn beide zoons Willem en Frederik met troepen zuidwaarts.
In september braken de opstandelingen het schema van een door burgers ten

bate van liberale intellectuelen uitgebuite proletarisch-sociale actie. In het begin van
de maand werd het duidelijk dat een liberalisering van het Rijk, waardoor hun,
meenden zij, eindelijk de suprematie zou toevallen die hun recht was, door de
Noordelijke publieke opinie met haar felle anti-Belgische uitingen niet zou worden
geduld. Gedurende de volgende weken namen zij genoegen met de eis van een
administratieve scheiding der twee delen onder de Oranjedynastie. Het dynamische
België, niet langer meer gedwongen om - zoals de jonge Luikse doctrinair Devaux
het in september uitdrukte in al sinds jaren gebruikte termen4. - het stagnerende of
reactionaire Holland als een blok mee te slepen, zou dank zij deze formule de vrijheid
krijgen zich progressief in Franse stijl te ontwikkelen, maar tegelijkertijd het Noorden
als een natuurlijk object van zijn expansiebehoefte blijven behouden5.. Het Noorden
aarzelde. 's Konings oudste zoon - de toekomstige Willem II - aanvaardde, toen hij
eenmaal in Brussel was aangekomen, al op 3 september de bestuurlijke scheiding
als de beste oplossing
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van de problemen. Op 4 september leek het publiek in Den Haag er eveneens voor
gewonnen6.. De Koning echter, zwak en weifelend, scheen te weigeren. Op 3
september ontsloeg hij Van Maanen, op 5 september droeg hij aan de
Staten-Generaal, die op 13 september bijeen zouden komen, de beslissing over
bestuurshervormingen op. Deze besloten pas op 29 september tot scheiding. Maar
toen hadden de Luikse en Brusselse liberalen, totaal gedesillusioneerd en in
verschrikkelijke verwarring, ook deze eis opgegeven en zich uitgesproken voor
afscheiding. Zij die naar de suprematie in het Rijk streefden, wilden nu dat het Rijk
in tweeën brak.
De oorzaak van deze ontwikkeling der liberale revolutie naar een scheuring lag

bij de felle anti-Hollandse stemming van de Belgische katholieke volksmassa, vooral
in Vlaanderen, waarop de revolutie steunen moest en bij de noordelijke publieke
opinie. In augustus en september zag men Holland zich met de regering identificeren
en de regering, door de zuidelijke opstand als het ware naar het Noorden gedrongen,
kon niet anders dan dit als feit aanvaarden. Deze situatie was echter allerminst de
natuurlijke uitkomst van vijftien jaren eenheid. De regering had vijftien jaar lang het
Noorden slechts bestuurd, maar in het Zuiden een scheppende politiek gevoerd.
Toen zij in 1829 en in het begin van 1830 op ernstige tegenstand tegen haar
oud-liberale gedragslijn stuitte, had zij belangrijke concessies aan de liberale en
rooms-katholieke romantici gedaan. Eens te meer had zij haar politiek naar de eisen
van de situatie in het Zuiden hervormd. Maar in de zomer van 1830 verwierf het
Noorden, niet verlamd door de tegenstellingen en de onrust die het Zuiden
verzwakten, een nieuwe invloed en drong het de zuidelijke oppositie van de hoop
op liberale, dat is zuidelijke, suprematie, tot administratieve scheiding en vandaar
tot afscheiding. De enige kracht die het Noorden aan de regering kon geven was
negatief. Het wilde de opstandelingen bestraffen, niet echter met het doel het Zuiden
voor het Rijk te behouden, maar omdat men nu eenmaal in een geordende staat
geen rebellie kan dulden. Op 23 september rukte 's Konings zoon prins Frederik
aan het hoofd van zijn troepen Brussel binnen. Hij trad op als representant van de
Noordelijke Nederlanden waarmee de regering zich vereenzelvigd had. De reactie
van de opstandelingen lag voor de hand. De afscheiding, een minimumeis van een
kleine groep extremisten die hoop op beter hadden opgegeven, kreeg een heftige
emotionele betekenis; zij werd tot het hoge ideaal van vrije, nationale
onafhankelijkheid.
De aanval op Brussel werd te laat ingezet en aarzelend uitgevoerd. De tienduizend

man sterke keurtroepen stuitten in de stad op felle tegenstand door een
secessionistisch Voorlopig Bewind (Commission administrative), dat zich op 26
september tot voorlopige regering van heel België opwierp, eigenlijk meer met
dankbaarheid aangezien dan effectief geleid. In de nacht van 26 september trok
het leger uit de stad weg. De verliezen van de
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gewapende macht en van het stedelijk verzet liepen in de honderden. Kort daarna
begon het leger uiteen te vallen; Zuidnederlandse officieren en sollaten, aangetrokken
door het nationale enthousiasme en door de mogelijkheid van een snelle carrière,
verlieten hun regimenten. Al spoedig stortte de regeringsmacht in het Zuiden
volkomen in. De gedesorganiseerde troepen trokken zich achter de oude grenzen
van de Republiek der Zeven Provinciën terug. Ook in Vlaanderen, dat tot nog toe
steeds geaarzeld had omdat zij, trouw aan de Kerk, bang was voor een navolging
van de Juli-revolutie en bovendien door de regeringsgarnizoenen werd beheerst,
sloten zich nu belangrijke groepen bij de nationaal geworden opstand aan. De
regering en de noordelijke publieke opinie lieten hun overigens weinig keus. Al was
het ieder duidelijk, dat Vlaanderen veel later in beweging kwam dan de Waalse
gewesten7., een poging om de Nederlandstalige Belgen tegen de Waalse liberalen
te gebruiken werd terecht niet gedaan, zelfs niet door de Prins van Oranje, die in
oktober enkele weken lang van Antwerpen uit vat probeerde te krijgen op de
gebeurtenissen maar, nauwelijks gesteund en ten slotte openlijk tegengewerkt door
de Koning, zonder tact en zonder enig succes. Een dag na de aankomst van de
Prins te Antwerpen riep Willem I in een luide proclamatie het trouwe Noorden tot
bescherming van de geboortegrond tegen de muiters op.
Brussel, waarheen uit alle delen van België de patriotten toestroomden, begon

met opmerkelijke snelheid aan de bouw van een nieuwe staat. Het waren nu niet
meer alleen de romantische liberalen die zich aan de revolutie ter beschikking
stelden, ook de romantische katholieken steunden haar en zelfs zo doelbewust, dat
een Fransman haar als ‘kokend wijwater’ kenschetste8.: Brussel was vol pastoors9..
Het centrale comité van de voorlopige regering bestaande uit Louis de Potter, Charles
Rogier, Sylvain van de Weyer (1802-1874) - de ambitieuze, romantische, liberale
wijsgeer, navolger van Victor Cousin - en weldra ook graaf Felix de Mérode
(1791-1857), ultramontaan en aanhanger van Lamennais, die tot 1830 op zijn
goederen in Frankrijk woonde en nu de nationaal-katholieke zaak kwam helpen,
verklaarde op 4 oktober dat de Belgische provincies, met geweld losgescheurd van
Holland, een onafhankelijke staat vormden10., benoemde twee dagen later een
commissie om een nieuwe grondwet te ontwerpen en schreef op 10 oktober
verkiezingen uit voor een grondwetgevende vergadering welke, met een herinnering
aan de Amerikaanse invloed op de Brabantse Revolutie, Nationaal Congres werd
gedoopt. Maar al voor de volksvertegenwoordiging gekozen was, riep de regering
uit de hoogte van haar nog arbitraire macht in een snelle reeks van decreten de
talloze nieuwe vrijheden van het Belgische volk uit, onder andere die van onderwijs,
vereniging, pers en godsdienst. Op 3 november hadden de verkiezingen plaats. In
tegenstelling met het voor-revolutionaire gebruik waren zij direct. Bo-
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vendien gaf niet alleen de census maar ook bekwaamheid kiesrecht. De invloed
van het kiezerskorps groeide dank zij dit stelsel; de omvang ervan nam daarentegen
in vergelijking met de toestand onder het Verenigd Koninkrijk sterk af, zoals
bijvoorbeeld Rogier voorzien en gewild had11.: het daalde van ongeveer 60 000 tot
ongeveer 46 000 van wie nog geen 30 000 werkelijk aan de verkiezingen deel
namen12..
Op 10 november opende het Congres zijn vergaderingen. Het telde 200 leden.

De meesten waren bourgeois, in vele gevallen kleinburgers. Slechts zeer weinigen
kwamen voort uit de kringen van industrie en haute finance. De jonge, bezitloze
intellectuelen en advocaten en de representanten van het grootgrondbezit verwierven
meer invloed. Bijna de helft van de Congresleden was beneden de veertig. Er waren
een twintigtal orangisten, een stuk of wat reactionairen, een handvol antiklerikale
republikeinen, enkele tientallen mensen die België in het door hen als moederland
beschouwde Frankrijk wilden zien opgenomen, dertien priesters in hoofdzaak van
zeer democratische overtuiging13.. Veruit de meerderheid, zowel liberaal als katholiek,
hoopte op de basis van de romantische katholiek-liberale Unie van 1828 een staat
te vestigen waarin slechts de vrijheid heersen zou. Al op 22 november besliste het
Congres over de vorm die België zou krijgen: het zou een parlementaire monarchie
worden. Gedurende de volgende maanden bracht men er al de raderen in aan die
haar moesten doen werken: ministeriële verantwoordelijkheid, directe verkiezingen
zowel voor de kamer van Afgevaardigden van 102 leden als voor de Senaat van
51 leden, een kiesrecht gekoppeld aan een census van 20 tot 100 gulden, belangrijke
vrijheden voor de gemeenten. Op 3 maart bepaalde een kieswet nauwkeuriger de
samenstelling van het electoraat. Het resultaat was een stelsel dat het platteland
begunstigde boven de steden en - evenals in 1830 - aan ongeveer 46 000 mannen
kiesrecht gaf. Dit maakte België, met één kiezer op 95 inwoners tegen Frankrijk met
één op 160, tot het meest democratisch geregeerde land in Europa - in Nederland,
waar het kiesrecht aan een relatief meer dan tweemaal zo grote groep behoorde,
waren de verkiezingen tot 1848 indirect en zeer weinig representatief en bezat het
Parlement onvergelijkbaar veel minder macht.
Het eigenaardige van deze grondwet wordt in de tekst ervan, waarvan bijna de

helft aan de grondwet van 1815 en meer dan een derde aan de Franse constitutie
van 1830 ontleend was14., nauwelijks uitgedrukt. De felle en op hoog niveau staande
debatten van het Congres echter wijzen aan in welke zin de artikelen geïnterpreteerd
moeten worden. De gedelegeerden gebruikten de Franse, Engelse, Amerikaanse
formules voor een neogotische constructie. Hun gepassioneerde vooruitstrevendheid
nam de middeleeuwse triomfen van stedelijke vrijheid en kerkelijk leven als haar
vertrekpunt. Maar tegelijk waakte het Congres met grote zorg ook voor de
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individuele vrijheden vanmens en burger. Haar glorieuze succes dankte de grondwet
aan deze boeiende harmonie van historische herinnering en enthousiaste,
individualistische dynamiek. De staat, het monster van demoderne tijd, werd getemd.
Zijn werk zou in volkomen openbaarheid gedaan moeten worden. Hij zou zelfs zijn
tegenstanders het zwijgen niet kunnen opleggen en inderdaad mochten ook de
binnenlandse vijanden van het nieuwe België, de aanhangers van Koning Willem
I, in hun orangistische kranten de hatelijkste laster over het jonge regime publiceren.
Zo week de staat voor het individu. Ook echter week hij voor het representatieve
zelfbestuur van de gemeenten en voor de invloed van de door de regering financieel
gesteunde Kerk waaraan hij in feite bijvoorbeeld de zorg voor het onderwijs liet.
Toen het Congres in februari 1831 deze triomfantelijke grondwet aannam, stond

de natie die het een vorm gaf, voor onoplosbaar lijkende problemen. Het viel de
regering moeilijk om geld te vinden. De belastingen werden slecht opgebracht; in
oktober 1830 mislukte een vrijwillige lening en de hulp die enkele Parijse banken
boden, bleef maand in maand uit aarzelend en onvoldoende15.. De economie
stagneerde. Niets wees er voorlopig op dat Belgiës nieuwe vrijheid een nieuwe
energie wakker riep. De grote industriëlen in Gent of Luik, de grote kooplieden in
Antwerpen, die van 1815 tot 1830 dank zij de steun van Willem I belangrijke centra
van modern leven geschapen hadden, verachtten het revolutionaire België en
bestreden het. Het leger viel snel uiteen toen de Nederlanders zich eenmaal achter
de oude grenzen hadden teruggetrokken. De internationale positie van de jonge
staat werd in het begin van 1831 ernstig verzwakt door de fouten van het Congres,
dat in zijn naïeve en hartstochtelijke zelfverheffing de realiteiten van zijn Europese
omgeving scheen te vergeten. In Brussel kon het lijken of de toekomst van Europa
beslist werd door het revolutionaire idealisme van België. In feite echter was Belgiës
toekomst van de wil der grote mogendheden afhankelijk.
Al eind september 1830 deed Willem I een beroep op Groot-Brittannië, Pruisen,

Oostenrijk en Rusland om hem in zijn strijd tegen de revolutie te steunen en de door
hen gebouwde staat van 1815 te redden. De internationale situatie was echter van
dien aard dat geen der mogendheden enige feitelijke bijstand kon verlenen. In
oktober werd besloten om in Londen een Conferentie van de vier en Frankrijk te
beleggen. Haar taak was duidelijk omschreven: zij moest ervoor zorgen dat de
opstand geen algemene oorlog ten gevolge zou hebben. Al spoedig schenen het
Belgische Congres en de Londense Conferentie in een wedstrijd om het diplomatieke
initiatief gewikkeld. Het Congres begon met het tempo aan te geven: het riep op 18
november 1830 de onafhankelijkheid van België uit; de Conferentie volgde op 20
december. Op 24 november verklaarde het nooit een lid van het Huis van
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Oranje als soeverein te zullen aanvaarden, zodat de Engelsen hun pogingen om
de Prins van Oranje tot Belgisch koning te verheffen moesten opgeven. Toen echter
kwamen de moeilijkheden. In januari 1831 decreteerde de Conferentie dat België
eeuwigdurend neutraal moest blijven en wees zij aan Nederland de gebieden toe
die de Republiek in 1790 bezeten had, terwijl Luxemburg aan Willem I, de
Groothertog ervan, zou blijven behoren. De Belgen echter wilden zowel Limburg
als Luxemburg in hun staat opnemen (en legden dat ook expliciet in de grondwet
vast) op grond van het onbetwistbaar juiste feit dat beide gebieden in meerderheid
revolutionair gezind waren. Evenmin berustte het Congres in de financiële regelingen
van de Conferentie. Toen het in februari 1831 bovendien de fout beging om de zoon
van de Franse Koning tot soeverein uit te roepen - een kandidatuur, die Lodewijk
Filips zich haastte af te slaan - was het duidelijk dat de Belgen het initiatief verloren
hadden. Het besluit van het Congres (24 februari) om zijn voorzitter, de Luikse baron
Surlet de Chokier - een vriendelijk, eenvoudig man zonder energie en zonder enig
vertrouwen in de levensvatbaarheid van de staat - dan maar tot regent te benoemen,
typeert de apathie die volgde op de al te heftige emoties.
In 1830 had de starre publieke opinie in het Noorden de liberale opstand in het

Zuiden tot een nationale revolutie gemaakt. In 1831 bevrijdde de koppigheid van
Willem I de Belgische natie uit haar gevaarlijke isolement. 's Konings positie, die in
het begin van 1831 gunstig leek, werd zwakker toen de Belgen in het voorjaar
begonnen te begrijpen dat zij zich alleen door Engelse steun uit de impasse konden
redden en dus de Engelse kandidaat voor de troon, Leopold van Saksen-Coburg,
dienden aan te nemen. Als prijs kregen zij van de Conferentie een nieuwe regeling
(de 18 artikelen van juni 1831), die ondanks haar vaagheid gunstiger was dan het
protocol van januari en door de Nederlandse Koning dan ook werd verworpen.
Formeel was het gedrag van Willem I geheel juist. Er was voor hem geen enkele
reden om de zigzaglijn van de Conferentie te volgen. Evenmin was er voor hem
reden om zich neer te leggen bij de verkiezing van Leopold tot Belgisch Koning
waartoe het Congres op 4 juni besloot en die de Co-burger al op 26 juni aanvaardde.
Zelfs was in augustus 1831 zijn gewapende inval in België juridisch ongetwijfeld
even gerechtigd als militair: tot verbazing zowel van de Nederlanders als van de
nog steeds niet geheel op de grond van de realiteit teruggevallen Belgische politici,
bleek er nauwelijks een Belgisch leger op de been te zijn. Politiek gesproken had
dit alles echter weinig zin. De Fransen traden snel op tegen de Nederlanders, die
dan ook dadelijk het land weer verlieten. Nu is het waar dat Willem I dank zij zijn
tiendaagse veldtocht van de Conferentie gunstiger voorwaarden verwierf (de 24
artikelen van oktober 1831), maar hij profiteerde daar niet van en sloeg ze af. De
Belgen echter aanvaardden hen wel. Het resul-
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taat was dat Nederland diplomatiek geheel geïsoleerd werd en zelfs de steun van
de conservatieve mogendheden spoedig verloor.

Eindnoten:
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2. Nederland in de jaren 1830

Van 1831 tot 1838 beheersten Willem I's ontkenningen de politieke ontwikkeling in
Nederland. Hij weigerde vrede. Aangezien hij verwachtte dat België hem op den
duur opnieuw zou toevallen, wilde hij niet, door nu een compromis te aanvaarden,
van zijn soevereiniteit over het Zuiden afstand doen. In zekere zin is dat niet
onbegrijpelijk. De Koning had er geen enkel vertrouwen in dat de grote
mogendheden, die al na vijftien jaar de zorgvuldige regelingen vanWenen verrieden,
erin konden slagen het zijns inziens onzuivere evenwicht van 1830 te bewaren. Op
de een of andere manier, meende hij, zou de maar nauwelijks vermeden algemene
oorlog toch komen16.. De Belgische staat was per definitie onhoudbaar. En Europa,
zonder leiding, zonder richting, zonder doel, hoe kon men denken dat het een vaste
vorm gevonden had? Al even illusoir leek hem (en anderen in het land) de idee van
een monarchaal Nederland los van zijn continentale basis en zonder duidelijke taak
in de internationale politiek17.. De monarchie had slechts zin in een krachtig
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vastelandsrijk; zij kon in een Nederland teruggebracht tot zijn republikeinse grenzen
niet in stand blijven. In 1832 zei Willem I in een van zijn opwellingen van
kortaangebonden negativisme tot een persoonlijke afgezant van de Tsaar: ‘Je ne
suis roi que d'occasion. Ik ben er mij van bewust de zoon te zijn van een stadhouder.
Als ik mijn koninkrijk niet verdedigen kan, zal ik op voorbeeld van Willem III Holland
onder water kunnen zetten en dan naar Indië vertrekken...’18.. Jarenlang volhardde
hij in zijn op twijfel gebaseerde weigeringen. Op het eind van 1832 trachtten Engeland
en Frankrijk hem met geweld te dwingen tot het aanvaarden van de 24 artikelen.
Een Frans leger dreef de enige troepen die hij nog in het Zuiden had, uit de citadel
van Antwerpen. Maar al stemde de Koning toe in een wapenstilstand, een definitieve
regeling verwierp hij opnieuw. Trouwens, België drong daar ook niet meer op aan.
Voor België was de situatie niet ongunstig, want zolang Nederland de artikelen niet
onderschreef, hoefde het de delen van Luxemburg en Limburg, die de Conferentie
aan het Noorden toegewezen hadmaar die zich bij de opstand hadden aangesloten
en in feite door Brussel werden geregeerd, ook niet te ontruimen. Toen Willem I in
maart 1838 eindelijk verklaarde de artikelen te aanvaarden, was de reactie van de
Belgen zeer fel, omdat de vrede voor hen onvoordeliger en onrechtvaardiger was
dan de statusquo.
De gevolgen van 's Konings ongenuanceerde politiek voor de binnenlandse
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ontwikkeling zijn groot geweest. Er was weinig oppositie tegen. In het begin van
1831 bleek hoe zwak de rooms-katholieke tegenstand nog was. Toen de Koning
de volkswapening tegen het liberaal-katholieke België afkondigde, weigerden slechts
betrekkelijk kleine groepen - vooral in Overijssel en Gelderland, de radicale gewesten
van 1798 - te gehoorzamen en hun verzet kon vrij gemakkelijk worden onderdrukt19..
Het vrijwel homogeen katholieke Noordbrabant toonde evenmin neiging om de
Koning te bestrijden; het werd trouwens beheerst door het leger dat de grenzen
bewaakte20.. Ook het liberalisme was niet in staat om de koninklijke politiek onmogelijk
te maken. In 1830 en 1831 drongen enkele liberalen, die inzagen dat een liberaal
Nederlands-Belgisch rijk niet te verwezenlijken viel, op een grondwetsherziening in
het Noorden aan. De regering echter was zo sterk dat zij deze eisen niet eens hoefde
te verwerpen: zij kon ze eenvoudig vergeten. In 1833 voerden het min of meer
liberale Amsterdamse Handelsblad en enkele andere kranten een pleidooi voor
vrede maar de regering maakte snel een einde aan deze campagne. De
Staten-Generaal waren over het algemeen zeer volgzaam, al verhieven sommige
leden hun stem tegen de financiële consequenties van een politiek, die de
instandhouding eiste van een kostbaar, werkloos leger, in het begin een 70 à 80
000 man sterk, dat is meer dan een tiende van de mannelijke bevolking!
Het merkwaardige is, dat de publieke opinie 's Konings politiek niet steunde omdat

ook zij België wilde herwinnen. Integendeel, vooral in Holland, nu weer het trotse
en hechtste bolwerk der regering, was veruit de meerderheid van de bevolking
uitermate gelukkig dat - zoals het werd uitgedrukt - Nederland zich niet meer, zoals
van 1815 tot 1830, ten bate van de rust in Europa hoefde op te offeren21. en weer
zichzelf kon zijn. Nederland echter, hoe klein en zwak ook, moest strijden voor zijn
eer en kon niet dulden dat het, vanouds een toevluchtsoord van de deugd, vernederd
werd door het systeemloze opportunisme der grote mogendheden. Het vond voor
zijn gekwetste eigenliefde compensatie in het besef de enige rechtvaardige te zijn
in een door macht beheerste wereld en rekende niet op de teruggave van het graag
verloren gebied maar op het gelijk van zijn nobele vaderlandsliefde22.. De ingenieuze
regeringspropaganda wakkerde deze gevoelens aan en verzweeg zorgvuldig wat
de Koning zelf wilde. Zelfgenoegzame, lichtelijk xenofobe en zeer gezwollen retoriek
maakte het publiek jarenlang gehoorzaam aan een in feite irredentistische politiek,
al wekte zij de verwachting dat het cynische Europa spoedig de adel van de
Nederlandse zaak begrijpen en het dappere volk huldigen zou dat niet anders wenste
dan, teruggetrokken binnen zijn oude, dierbare grenzen en trouw als in zijn grootste
tijd aan God en recht, zijn eigen leven te volgen. Holland hervond zichzelf. En deze
meesterlijke propaganda had succes.
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Van 1830 af heeft zich in toenemende mate in het Nederlandse nationale bewustzijn
de illusie vastgezet dat Nederland ondanks, of wellicht dank zij zijn weerloze zwakte,
het middelpunt van 's werelds rechtvaardigheid vormde. Nog op een andere manier
trouwens hervond Holland zichzelf. De toch al slecht passende staatsbegroting viel
door de zware extra-lasten die de volhardingspolitiek veroorzaakte, uit haar evenwicht
en alleen door middel van leningen kon de regering trachten een bankroet te
vermijden. Dit nu gaf veel werk aan de Amsterdamse geldmarkt en verlevendigde
het financiële bedrijf in hoge mate. De speculatiekoorts tastte grote groepen van de
bevolking aan maar het waren uiteraard de Hollandse en vooral de Amsterdamse
bankiers en kapitalisten die er het meest van profiteerden. Zij behoorden dan ook
tot de hardnekkigste verdedigers van Willem I's politiek23.. In 1837 richtten zij zelfs
een dagblad op dat hen tegen liberale aanvallen moest steunen24.. De situatie was
toen in de hoogst denkbare mate paradoxaal. Deze politiek immers, uiteindelijk
bedoeld om België terug te winnen, had als enig feitelijk gevolg dat Limburg en
Luxemburg door de Belgen bezet bleven. Zij werd gefinancierd door kringen die
een nieuwe inlijving van het Zuiden zonder twijfel met de grootste bitterheid zouden
bestrijden.
Overigens kon zelfs de Nederlandse geldmarkt de regering niet voldoende helpen.

Zij moest ook elders naar geld zoeken en vond het in Oost-Indië. Een halve eeuw
lang hadden deze koloniale bezittingen het moederland slechts schade gebracht.
Toen de Nederlandse staat in 1798 de oude Oostindische Compagnie
nationaliseerde, aanvaardde hij een schuld van ƒ 140 miljoen en kreeg voorlopig
niets daarvoor terug. Het duurde tot 1816 voor de Nederlanders het bestuur over
deze streken uit Engelse hand konden overnemen, maar zij slaagden er de eerste
tien jaren niet in hen op een voordelige manier te beheren. Integendeel, alle mogelijke
tegenslagen en de oorlog van 1825 tot 1829 met de tragische Javaanse leider Dipo
Negoro (1785-1855) dwongen tot het maken van nieuwe schulden die tot een ƒ 35
miljoen opliepen. Deze financiële moeilijkheden werden zo zwaar geacht dat zij de
regeringspolitiek ten slotte geheel domineerden. In 1829 stelde Johannes van den
Bosch, die de aandacht van Willem I op zich had gevestigd door zijn energieke
poging om het pauperisme te bestrijden, een plan op volgens hetwelk men de
Oostindische produktie ten bate van Nederland zou opvoeren. Van 1830 tot 1834
bracht hijzelf, in de functie van almachtig Gouverneur-Generaal, zijn ontwerp in
werking en gedurende de vijf volgende jaren zag hij als minister van Koloniën
nauwlettend op de uitvoering ervan door zijn opvolger ter plaatse toe. Zijn
cultuurstelsel kwam erop neer dat de Javaanse bevolking weinig belasting in geld
zou betalen maar één vijfde van haar grond en werktijd (het werd echter al spoedig
veel meer) zou afstaan aan de regering voor de teelt van in hoofd-
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zaak koffie, suiker en indigo. Deze produkten vervoerde de Handel-Maatschappij
in Nederlandse schepen naar Amsterdam; zij zou bovendien de in Twente op haar
initiatief gefabriceerde textiel in Indië op de markt brengen. Al spoedig bleek dat
Van den Bosch op deze manier inderdaad veel meer profijt van de Indische
rijkdommen trok dan een van zijn voorgangers. In 1834 kon hij al wijzen op een
totale winst van bijna ƒ 10 miljoen. In de volgende tijd liep het jaarlijkse batige saldo
tot ƒ 20 miljoen op. Over deze bedragen nu beschikte de Koning, die het opperbestuur
over de koloniën bezat, zonder rekenschap te geven aan de Staten-Generaal. Hij
betaalde er zijn buitenlandse status-quo-politiek mee en het correlaat daarvan, de
binnenlandse stagnatie.

Eindnoten:

16. Gedenkstukken, X, ii, 267-268, 361-362, 389, 523.
17. Ibid., X, ii, 466; X, iv, 533; X, v, 94.
18. Ibid., X, iii, 573.
19. J. van Beekum, ‘Gouverneur mr. Jacob Hendrik Graaf van Rechteren van Appeltern, 1787-1845’,

Overijsselse Portretten (Zwolle, 1958), 244 e.v.; R. Reinsma, ‘De houding van de
Rooms-Katholieken ten noorden van de grote rivieren tijdens de eerstemaanden van de Belgische
Opstand’, Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, III (1961), 50 e.v.

20. L.G.J. Verberne, ‘Noord-Brabant in den Status-Quo tijd’, In den spiegel van het verleden (Utrecht,
1957), 229 e.v.

21. Deze woorden in de Bredasche Courant van febr. 1833, geciteerd Gedenkstukken, X, i, blz. c.
22. De Minister van Buitenlandse Zaken, Verstolk, zei op 15 okt. 1832 tot de Staten-Generaal:

‘Wanneer wij de bejegening gadeslaan, ten gevolge van den zeldzamen aard der tijden, aan
het met diep ontzag voor de heiligheid der tractaten vervulde, en alle deszelfs verplichtingen
jegens de vreemde mogendheden angstvallig nakomende Nederland aangedaan, dan dringt
zich onwillekeurig aan onze getroffen herinnering het lot op van Aristides, door de Atheners tot
het ostracismus verwezen, omdat het hun verdroot hem te hooren noemen den rechtvaardige’:
De Bosch Kemper, Geschiedenis van Nederland na 1830, I, 285.

23. Gedenkstukken, X, i, 315, 324, 346, 418, 447; X, ii, 308, 374, 399, 468.
24. De Bosch Kemper, III, 29 en A.J.C. Rüter ed., Rapporten van de gouverneurs in de provinciën

1840-1849 (3 dln., Utrecht, 1941-1950), I, 105 n.2.

3. België in de jaren 1830

Toen de lutherse, religieus weinig gevoelige, Leopold I (1790-1865) in juli 1831 zijn
intocht in België deed, werd hij vooral op het Vlaamse platteland met grote ontroering
ontvangen, ook door de geestelijkheid25., die lang en hardnekkig de positief
protestantse Willem I bestreden had. Hij, een Duitse conservatief die zich toch
eigenlijk nauwer met Metternich dan met Palmerston verwant voelde, werd begroet
als de beschermer van de Belgische onafhankelijkheid en de hersteller van de oude
Belgische nationaliteit. Men verwachtte van hem dat hij de met zo'n lyrische geestdrift
ontworpen grondwet in werking zou stellen, hoewel hij haar (zoals hij het later
uitdrukte) ‘een dwaasheid’ vond26.. Zijn populariteit is nooit zeer groot geweest. En
al was hij een revolutiekoning, hij zocht ook geen populariteit. Hij verachtte de
romantische progressieven; de anti-extremistische, neoconservatieve doctrinairen
echter steunde hij. Ook dat had men in 1831 niet kunnen voorspellen. Want de
doctrinairen hadden de monarchie niet alleen uit respect en vrees voor het
monarchale Europa gekozen, maar ook omdat de Belgische publieke opinie, naar
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zij dachten, met haar nog zo primitieve, feodaal-agrarische behoefte aan koninklijke
schijn, voor de ideale republikeinse staatsvorm eenvoudig niet rijp was. Zij konden
in 1830 en 1831 moeilijk zien dat zij zelf de monarchie nodig hadden in hun actie
tegen de eisen van een staatsontbindende vooruitstrevendheid, die putte uit de
krachten van de lagere, deels streng gelovige klassen en van het episcopaat.
Maar Leopold liet zich door al deze tegenstrijdigheden niet verwarren. Hij bezat

in hoge mate wat de Oranjevorst miste: een tact die, al was hij hooghartig, steeds
voorzichtig bleef, een gezond verstand dat, al was het niet scheppend, de Koning
in elk geval voor de vergissingen van Willem I behoedde, en ten slotte, een
zelfvertrouwen dat zijn aarzelende
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voorganger zo pijnlijk ontbrak. Hij was een veel harmonischer persoonlijkheid.
Bovendien had hij het voordeel zich eigenlijk zo weinig met het door hem geregeerde
land verbonden te voelen, dat hij de binnenlandse politiek graag aan zijn ministers
overliet en zich geheel wijdde aan de belangrijke problemen van de buitenlandse
politiek waarvoor zijn onderdanen zich weinig interesseerden. Zijn nauwe relaties
met Engeland en zijn huwelijk met de oudste dochter van Lodewijk Filips (1832)
verzekeren niet alleen zijn eigen persoon maar ook zijn koninkrijk een vaste plaats
in Europa. In België zelf bleef hij een teruggetrokken, wat geheimzinnige figuur
wiens invloed men moeilijk kon bepalen, al wist men dat hij steeds groter werd. Ook
zijn naaste medewerkers traden ongaarne in het openbaar. Baron Stockmar evenmin
als Jules van Praet (1806-1887), de romantische historicus die in 1828 met zijn
Histoire de la Flandre Barantes en Guizots stijl in België invoerde en na 1831 een
lange carrière had als secretaris, vertrouwensman en woordvoerder van de Koning.
Zo bleef er ondanks de grondwet die de regering geheel doorzichtig wilde maken,
in België een ondoordringbaar centrum van onmiskenbare, maar enigszins verborgen
macht.
In zekere zin heeft Willem I's status-quo-politiek de consolidatie van de Belgische

staat gemakkelijker gemaakt, doordat zij de sterke middelpuntvliedende krachten
in het land verlamde. Zolang het jonge vaderland bedreigd werd, moest de politiek
in dienst staan van de nationale eenheid en was een goed, groot leger (het telde
80 000 man) afhankelijk van een efficiënte centrale regering, een patriots vereiste.
De periode tot 1839 wordt dan ook gekenmerkt door het zogenaamde unionisme,
dat is de voortzetting van de politiek der liberaal-katholieke Unie van 1828, die na
het slagen van de revolutie als de basis ervan geroemd werd, hoewel dat zonder
twijfel een bedenkelijke vervalsing van de geschiedenis betekende. Het unionisme
had een veel sterkere gevoelswaarde en een diepere nationale zin dan zakelijke,
parlementaire of regeringscoalities ooit bezaten27.. Het kon pretenderen de uitdrukking
te zijn van de permanente revolutionaire wil van het Belgische volk, het enige dat
begrepen had hoe de vrijheid het mogelijk maakt om de nationale eenheid op de
grooste tegenstellingen te vestigen. De drie ministeries van 1831 tot 1839 vonden
in dit merkwaardige pathos de kracht, die zij in de Kamer met haar grillen en
hartstochten - verklaarbaar uit het ontbreken van enigszins georganiseerde partijen
- niet hoefden te zoeken.
Een der verdiensten van het unionisme was dat het dank zij deze verzoening van

liberaal en katholiek een splitsing van de opinie en vooruitstrevendheid en
conservatisme mogelijk maakte. Binnen het unionisme immers konden linkse
katholieken en liberalen aan de ene, rechtse kathoeken en liberalen aan de andere
kant zich tegen elkaar verbinden zonder
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de patriotse eenheid te breken. Wanneer het unionisme deze eenheid niet als
noodzakelijke voorwaarde had gesteld, zou zich wellicht onmiddellijk een strijd
tussen liberalen en katholieken hebben ontwikkeld die het liberale katholicisme geen
tijd voor zijn groei gelaten had. In elk geval kreeg het politieke leven in België juist
in deze unionistische tijd als het ware automatisch de klassieke vorm van twee
groepen, die - niet verward door religieuze factoren - het met elkaar over zuiver
staatkundige kwesties oneens waren. In België stonden net als in Frankrijk of
Engeland gematigde politici tegenover progressieven28.. Maar dit kon slechts duren
zolang de politiek van Willem I en de stijl van de tijd de Belgische staatslieden in de
romantische Unie verbonden. Toen de veiligheid van het vaderland en het
opdringende realisme van de jaren veertig het unionisme ondermijnden, bleek dat
de grote tegenstelling toch eigenlijk niet die van links en rechts was maar - evenals
in de achttiende eeuw en onder Willem I - die van liberaal en katholiek.
De omvang en het belang van de vooruitstrevende groepen zijn moeilijk te bepalen.

Waarschijnlijk was hun kracht in de Kamer groter dan in het land. In het Nationale
Congres vormden zij een minderheid maar gedurende de eerste jaren van het
nieuwe België groeide hun aantal zo sterk dat zij soms bijna de helft van de zetels
wonnen. Een van de oorzaken van dit merkwaardige verschijnsel was het eenvoudige
feit dat er een groot gebrek was aan gematigde politici. De jonge mannen, die de
situatie in 1830 en 1831 hadden beheerst en het staatsmanvak in die dramatische
jaren begonnen te leren, verwierven, toen België eenmaal was opgericht, de
belangrijkste posten in het staatsbestuur, de diplomatieke dienst en de rechtbanken.
Aangezien de regering zelf haar ambtenaren uit het Parlement trachtte te weren -
na 1848 werd dit anders! - viel het moeilijk geschikte kandidaten voor het
kamerlidmaatschap te vinden en kregen de, in veel gevallen wat oudere, enthousiaste
idealisten die zich weinig om een carrière bekommerden, een kans29.. Eigenlijk was
wat hen van de gematigden onderscheidde, meer hun temperament dan hun leer
of afkomst. Op een enkele republikein als de links-liberale A. Gendebien (1789-1869)
na, steunden zij de parlementaire monarchie met haar censuskiesrecht; en de links
rooms-katholieken waren, niet anders dan de rechtse, ernstige bourgeois gekleed
in de zwarte kostuums die Balzac als het uniform van de Franse anglomane
doctrinairen zo verafschuwde30.. Woorden als vooruitstrevendheid en democratie,
waarmee zij en anderen de doelstellingen van deze groep aanduidden, zijn enigszins
misleidend. De eigenschap die hen in de jaren dertig het duidelijkst kenmerkte, was
een revolutionair vrijheidspathos van nationalistische aard. Hun grote vertrouwen
in de kracht van het Belgische volk en hun laatdunkende minachting voor de oude,
langzame staten van Europa dreven hen tot een
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geringschattende roekeloosheid in de internationale politiek. Waarom kon België
tegen zijn vijanden, Nederland natuurlijk in de eerste plaats, niet openlijk ten strijde
trekken? Waarom kon België, sterk door zijn leger en de offervaardigheid van zijn
edelmoedige onderdanen, niet zelf de Hollandse garnizoenen uit Antwerpen
verdrijven? Waarom kon het Limburg en Luxemburg en het Pruisische Rijnland, zo
nauw aan de Belgen verwant en katholiek, niet behouden of veroveren, zodat die
bevolkingen het genot van de Belgische vrijheid zouden delen? Zo werd het linkse
nationalisme, dat geen rust kon vinden in de staat van 1830 - zomin als de linkse
Verlooy zich in 1788 binnen de grenzen van de toenmalige Oostenrijkse Nederlanden
gelukkig voelde -, tot revolutionair expansionisme.
Dit expansionisme was echter niet bedoeld als demachtswil van een sterke staat.

Integendeel, de linkse groepen wilden de staat zo zwak mogelijk maken. Toen de
regering op instigatie van de Koning zelf in 1833 een gemeentewet voorstelde die
haar een overwegende invloed op de samenstelling van de gemeentebesturen gaf,
verzetten de democratische katholieken en liberalen zich hartstochtelijk en dwongen
in 1836 inderdaad een de doctrinairen niet bevredigend compromis af31.. Vooral na
1839 achtten zij het evenmin nodig dat België een leger van betekenis onderhield.
Een spontane volkswapening op het kritieke ogenblik leek hun een beter instrument
dan het gevaarlijke instituut van een grote staande armee. Alleen in morele krachten
hadden zij vertrouwen, de morele krachten van het onbedorven volk. Het is niet
onbegrijpelijk dat vooral de katholieken onder hen, zowel zij die uit Vlaanderen als
zij die uit Wallonië kwamen, ertoe neigden om juist het Vlaamse volksdeel, minder
besmet door de beschaving en gelukkig in de eenvoudige vormen van de landelijke
gemeenschap, als de kern van de natie te beschouwen32.. Maar uiteraard hield deze
belangstelling, hoe echt ook, de culturele en sociale ontwikkeling van Vlaanderen
eerder tegen dan dat ze haar bevorderde. Ook in de zuiver economische sfeer
waren de linkse groepen over het algemeen vrij conservatief. Zij zagen met
bezorgdheid en tegenzin de activiteiten van industriëlen en financiers. Zij stonden
aarzelend tegenover de aanleg van spoorwegen of de oprichting van naamloze
vennootschappen33.. Toch hadden juist leden uit deze kringen allerlei contacten met
socialistische idealen. Die waren echter nog zeer vaag en werden soms (als bij de
allermerkwaardigste antiklerikale en egalitaire Vlaamse arbeidersleider Jacob Kats
- 1804-1886 - die in goed Nederlands zeer primitieve toneelstukken voor de
werklieden schreef) niet eens tegen de bourgeoisie gericht maar vooral tegen
priesters en edelen34.! En een republikein als Louis de Potter, die de staat van 1831
hielp maken maar hem in de volgende jaren om wat hij als zijn gebrek
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aan progressieve durf beschouwde zozeer leerde verachten dat hij bij de aanhangers
van Willem I aansluiting zocht, had ondanks zijn democratische ongeduld weinig
inzicht in de sociaal-economische problemen van zijn tijd35..
De positie van het linkse katholicisme werd door de encyclieken van 1832 en

1834, die het veroordeelden, moeilijk maar dank zij het zeer voorzichtige beleid van
de Belgische bisschoppen niet onmogelijk gemaakt. De Koning en de rechtse
groepen echter spaarden het niet. In 1839 leed het zo'n gevoelige nederlaag dat
het lang zou duren voor het zich herstelde. Die nederlaag was onvermijdelijk. De
rechtse groepen, zowel de katholieke als de liberale, waren eenvoudig veel sterker
en hadden de steun van Leopold I. Overigens is de term rechts of conservatief met
betrekking tot velen van hen even misleidend als de term links met betrekking tot
talrijke aanhangers van Lamennais. De zogenaamde rechtse liberalen, die in deze
jaren grote invloed kregen, mannen als Charles Rogier (1800-1885), J.B. Nothomb
(1805-1881), Joseph Lebeau (1794-1865) en Paul Devaux (1801-1880), hadden in
1830 de ontwikkeling van een liberale revolutie tot een nationalistische opstand, zij
het met tegenzin, aanvaard en bevorderd. Zij waren niet minder romantisch dan de
mennaisianen. Zij vereerden de vrijheid even hartstochtelijk als de extremisten. Ook
zij werden geboeid door het Franse utopische socialisme (Rogier onderhield tot aan
de revoluties van 1848 zijn connecties met discipelen van Charles Fourier36.) en een
dynamische buitenlandse politiek trok ook hen aan. Hun enthousiasme vond echter
een natuurlijke grens in hun ambities. Het uitgangspunt van hun revolutie was de
wil geweest om de suprematie in het Verenigde Koninkrijk te winnen. Toen dat
mislukt was, hadden zij een eigen staat gebouwd waarin zij belangrijke posten
bezetten. Nu was het zaak om de staat te bevestigen, zijn macht uit te breiden, zijn
veiligheid te verhogen. Zij begrepen niet waarheen en tegen wie de linksen de
revolutie wilden voortzetten. Oppositie leek hun een ‘wonderlijk en gevaarlijk
anachronisme’37.. Een voorzichtige diplomatie, de zorgvuldige uitbouw van de in
1831 gewonnen posities, een constructieve binnenlandse politiek op grondslag van
het bereikte, die beschouwden zij in hun eerzuchtige realisme als de eisen van het
ogenblik. Tot op zekere hoogte hadden zij zonder twijfel gelijk. Maar de meesten
van deze Waalse of tenminste Franstalige liberalen waren aan de andere kant zo
egocentrisch dat zij bepaalde kanten van de werkelijkheid, die spoedig zouden
blijken van groot belang te zijn, eenvoudig niet zagen. De subjectiviteit van hun
vrijheidslievende nationalisme leidde tot de politieke, culturele en weldra ook sociale
onderwerping van de Vlaamse meerderheid van het volk aan de Franstalige
minderheid.
Er is overigens even weinig reden om aan te nemen, dat de staat van
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1831 en de politici die hem leerden beheersen, anti-Vlaamswaren als dat Vlaanderen
anti-Belgisch was. Natuurlijk, de revolutie bracht dadelijk de afbraak van het
taalregime, dat Willem I had ingevoerd maar dat al was begonnen te verzwakken,
en de nieuwe staat liet ieder geheel vrij om in rechtszaken of op school of waar dan
ook de taal te gebruiken waarnaar zijn voorkeur uitging. De geheel Franstalige
voorlopige regering van 1830 nam aan dat het Frans de meest gesproken taal in
België was38.. Zij verwachtte zonder twijfel dat de voor haar gevoel natuurlijke
taalvrijheid de natuurlijke suprematie van het Frans ten gevolge zou hebben. En
indien men het woord natuurlijk maar beperkt genoeg definieert, dan 's dat ook juist.
Er was geen overheidsdwang voor nodig om de leidende klassen te bewegen het
Frans te gebruiken in de rechtszaal, de school of het bestuur. Over het feit dat vier
zevende van de bevolking - er waren volgens de statistiek van 1846 2,4 miljoen
Nederlands tegenover 1,8 miljoen Frans sprekenden39. - als resultaat hiervan de
taal niet verstond waarin zij geregeerd werd en waarin over haar recht werd
gesproken, vormde voor deze generatie nog geen probleem. De begrippen vrijheid
en natie waren zo weinig scherp dat rekenkundige nauwkeurigheid de schoonheid
ervan niet kon aantasten. Wanneer het niet vreemd is dat een staat beroemd werd
om zijn vrijheid, hoewel slechts één op 95 van zijn inwoners het kiesrecht bezat
terwijl één op zeven verpauperde40., waarom zou men er zich dan over verbazen
dat nog niet één op twee de taal van de centrale regeringslichamen kende? In de
lokale besturen en op de lagere - ja, tot enkele jaren na de omwenteling zelfs op
de middelbare41. - scholen bleef het Nederlands natuurlijk in gebruik. En niemand
belette de Nederlandstaligen ten slotte om Frans te leren. Inderdaad ried minister
Charles Rogier in een parlementaire rede van 1847, met de grenzeloze naïviteit
van de Franstalige die geen vreemde talen leren wil (het Latijn van zijn dissertatie
was zeer primitief), de Vlaamse paupers en analfabeten ernstig aan om zich op die
studie toe te leggen42..
De neiging van de heersende groepen om het Frans als de nationale taal van

België te beschouwen, of in elk geval als het enige alle bevolkingsgroepen bindende
communicatiemiddel, was zo groot dat het Vlaams op hetzelfde niveau als het Waals
werd geplaatst, een interessant, ontroerendmaar ten dode gedoemd dialect. Tegen
deze minachting voor hun taal verzetten zich verschillende groeperingen van
intellectuelen en literatoren vooral in Gent en Antwerpen. Hun eisen waren
bescheiden, aangezien zij in feite schenen te aanvaarden dat de taal van de staat
het Frans was. In de omstandigheden van deze jaren echter waren ze zo radicaal
dat ze nog lange tijd onrealiseerbaar bleken. Een Vlaamse petitie van 1840, die
overigens maar heel weinig steun van het volk kreeg, vroeg immers dat, zoals vóór
1794, de besturen van de Vlaamse provincies en gemeenten en
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de Vlaamse rechtbanken zoveel mogelijk de taal van de inwoners zouden gebruiken.
De meeste flaminganten voelden geen verwantschap met Nederland. Slechts een
enkeling als J.F. Willems bleef de breuk van 1830 betreuren maar hij vond bij zijn
Hollandse literaire vrienden zo weinig aanmoediging dat hij in de noodzaak van de
Belgische staat berustte43..
Velen van zijn jongere volgelingen, letterkundigen en filologen die hun best deden

om een echte Vlaamse Romantiek te scheppen, schaarden zich echter volijverig
onder de lofprijzers van het Belgische volk, een oude natie, door de opstand van
1830 tot nieuw leven en uiteindelijke eenheid ontwaakt44.. De beste van hen, Hendrik
Conscience (1812-1883), was in 1830 zelfs tegen de Hollanders te velde getrokken
en kwam er pas na jaren toe om in het Nederlands te dichten - voor hem, de zoon
van een Franse kleinburger en een Antwerpse, wel zeer uitsluitend zijn moedertaal
- omdat hij daar ‘iets waarlijk romantisch, iets naïef, iets wild’ in vond45.. Op zijń
eerste romans, In 't Wonderjaer 1566 (1837) en De Leeuw van Vlaenderen (1838),
geschreven in nog heel onvolmaakt Nederlands, zijn die adjectiva zeker van
toepassing. Het hoofddoel en de bestaansreden van de hele beweging was trouwens
ook niet de verwerkelijking van een esthetisch ideaal; het was de opwekking van
wat men graag de Vlaamse nationaliteit noemde, de kern, proclameerde men, van
de Belgische natie en de Belgische staat, de ware expressie van de oeroude
Belgische volksgeest. Dit romantische Vlaams-Belgische, tegen Frankrijk maar ook
soms tegen Nederland gerichte patriottisme was wel een onverwachte vrucht van
Willem I's taal- en cultuurpolitiek. Want dat zij het was die de Vlaamse letterkundige
en artistieke opbloei mogelijk maakte, blijkt al uit de leeftijd van de protagonisten:
velen van hen hadden de scholen van het Verenigd Koninkrijk bezocht.
Deze beginnende Vlaamse beweging was kleinburgerlijk. Zij vond in Vlaanderen

bij de Frans sprekende elite even weinig steun als bij de volksmassa. Haar
belangstelling was in hoofdzaak historisch, literair of artistiek; zij was noch op de
sociale, noch op de politieke feiten gericht. Voor zover de leden van deze groepen
de behoefte tot een keuze uit de politieke stromingen voelden, neigden zij ondanks
hun romantisch individualisme en zelfs antiklerikalisme op den duur tot de katholieke
partij, die nauwer met Vlaanderen verbonden was en voor het Vlaams meer achting
had dan de liberalen46.. Op talrijke punten vormde de Vlaamse Beweging in haar
eerste fase een scherp contrast met de sterke orangistische elementen in de
Belgische samenleving. De Belgische orangisten streefden naar de opheffing van
de staat van 1831. Zij bleven trouw aan de Oranjedynastie en wilden of het herstel
van de eenheidsstaat van voor 1830 of de benoeming van de Prins van Oranje -
de latere Koning Willem II - tot vorst over het Zuidelijk rijksdeel. Hun gevoel van
verbonden-
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heid met het Verenigd Koninkrijk was dynastiek, het was niet
Grootnederlands-nationaal. De groep had weinig cohesie. Zij werd beheerst door
wrok. En het waren zeer verschillende ressentimenten die haar aanhangers bewogen.
Maar waarschijnlijk was zij in hoofdzaak grootburgerlijk of aristocratisch en waren
demotieven van haar invloedrijkste leden economisch van aard. De grote industriëlen
en kooplieden die zoveel steun vanWillem I gekregen hadden, voelden geen enkele
sympathie voor de jonge romantici van 1830 en 1831 en hun avontuurlijke
experimenten. In Gent, Antwerpen en het Luikse voerden zij een felle actie tegen
de regering; in Brussel was het de adel, die er genoegen in vond om zijn minachting
voor het nieuwe bewind te doen blijken. Oud-liberaal, antiklerikaal, antiromantisch,
Franstalig, dat zijn enkele epitheta die de orangisten karakteriseren. Natuurlijk
steunde zowel Willem I als zijn oudste zoon hen, ook financieel47., maar de vijandige
Hollandse publieke opinie belette alle openlijk blijken van sympathie. De
ressentimentspolitiek, die de orangisten gedwongen waren te voeren, bracht hun
bovendien graag aanvaarde hulp van links. Republikeinen, verbitterdemennaisianen,
socialisten, zij allen voelden soms de neiging om zich onder dit vaandel te scharen.
Het orangisme ging als actieve politieke beweging tegelijk met het linkse unionisme

ten onder in 1839 toen de Belgische regering berustte inWillem I's besluit van maart
1838 om de status-quo-politiek te verlaten. Dit besluit immers betekende zowel dat
de Koning Belgiës onafhankelijk bestaan nu werkelijk aanvaardde als dat hij de
delen van Luxemburg en Limburg die hem volgens de door België al geaccepteerde
24 artikelen toekwamen maar die nog door België geregeerd werden, nu werkelijk
opeiste. De bittere teleurstelling van de orangisten vormde natuurlijk een zekere
steun voor de Belgische regering, die door de plotselinge beslissing van Willem I
verbijsterd was. De linkse nationalisten, van wie velen heftig katholiek waren en
bezeten van een expansionistische kruisvaardersgeestdrift, verafschuwden de
gedachte dat Luxemburg en Limburg, vertegenwoordigd in de Belgische kamers
en voor het merendeel zonder enige twijfel veel meer geporteerd voor België dan
voor Nederland48., gehalveerd zouden worden ten bate van de nationale protestantse
vijand. Zij smeekten om een heilige oorlog49.. Het episcopaat en de professoren van
de in 1834 geopende rooms-katholieke Universiteit van Leuven protesteerden scherp
tegen afstand van de twee gebieden50.. Het was alsof de geest van 1830 weer
ontwaakte, de geest van revolutionaire saamhorigheid. Ook de Pruisische
Rijnprovincies waren in beweging en in Brussel vond men in februari 1839 opruiende
aanplakbiljetten: ‘Mort aux Prussiens protestants ...’51..
De unionistische regering, die geleid werd door een gematigde katholiek
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maar waarin naast enkele extremisten slechts één doctrinair zat, was vrij zwak.
Zowel Leopold I als zijn invloedrijkste raadslieden wisten natuurlijk dat België
onmogelijk een oorlog tegen de al aanvaarde 24 artikelen kon ontketenen. Financieel
was de staat nog sterk afhankelijk van Rothschild, die sinds december 1831 enorme
leningen aan de jonge natie verschaft had; de vertegenwoordiger van de bank te
Brussel had vrije toegang tot de ministers, kende alle politieke manoeuvres en werd
niet moe om de regering met grote nadruk tegen avonturen te waarschuwen52.. Het
is dan ook wel duidelijk dat er eigenlijk geen reëel oorlogsgevaar geweest is. Meer
dan een jaar echter heeft de regering gewacht voor ze het verdrag met Nederland
tekende (april 1839). Ze won wel iets met deze aarzeling. Belgiës aandeel in de
staatsschuld van voor 1830 werd in 1839 veel rechtvaardiger berekend dan acht
jaar tevoren. Maar de territoriale regeling van 1831 bleef gehandhaafd. Het Duits
sprekende deel van Luxemburg en het grootste deel van Limburg gingen voor België
verloren.
In 1839 eindigde een buitengewoon belangrijke periode in de geschiedenis van

België en Nederland. Na dat jaar voerde voorlopig niemandmeer een actieve politiek
ten bate van een nieuwe hereniging. Toch waren er zowel in Nederland als in België
staatslieden die de gebeurtenissen van 1830 bleven betreuren, omdat zij een sterk
rijk uiteenbraken in twee zwakke staatjes. Hoofdzakelijk machtspolitieke
overwegingen deden sommige hoogst representatieve persoonlijkheden in België
(onder anderen Charles Rogier53. en in Nederland een originele geest als Thorbecke54.
verlangen naar de mogelijkheid om in een of andere gematigde vorm de situatie
van 1815 te herstellen. Het Bourgondicisme, waarvan Koning Willem I een zo
krachtige vertegenwoordiger was, bleef vooral in het Belgische bewustzijn een factor
van enige betekenis. Maar in zijn diplomatie kon België geen concrete zin aan deze
tendenties geven. Wel streefde zijn buitenlandse politiek in theorie naar herwinning
van de in 1839 verloren gebieden en uitte een verbitterd Belgisch irredentisme zich
na de Eerste Wereldoorlog scherp en gevaarlijk55.. Militaire kracht stond daar
overigens in een land dat zich juist door de internationale verdragen waar het zich
aan ergerde beschermd meende en zeer weinig belangstelling toonde voor zijn
defensie, nooit achter. In de sfeer van de buitenlandse diplomatie speelde die andere
zeer sterke relatie met Nederland, de Vlaamse Beweging, geen rol. Maar het is
duidelijk dat de Vlaamse kwestie, de Vlaamse vernedering en de Vlaamse herleving
slechts begrepen kunnen worden in het verband van de hele Grootnederlandse
geschiedenis en beschaving. Het Nederlands in Vlaanderen heeft zich als cultuurtaal
kunnen ontwikkelen dank zij de gevestigde plaats van het zelfzekere Nederlands
in Noord-Nederland. Al brak de beslissing van 1839 ten slotte het Verenigd Koninkrijk,
de Belgische geschiedenis is in de
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negentiende en twintigste eeuw veel nauwer met die van het Noorden verbonden
dan in de zeventiende en achttiende.
De gevaren van de diplomatieke en politieke crisis van 1838-1839 werden in hoge

mate verhevigd door de crisis die eruit volgde juist in die sectoren van de economie
waarin gedurende de voorafgaande jaren snelle, ook psychologisch uiterst belangrijke
ontwikkelingen hadden plaatsgehad: de financiën en de zware industrie. In 1830
was de economische toestand van België vrij slecht. Aangewezen op zichzelf, zonder
koloniën, met een landbouw waarin meer dan de helft van de dichte bevolking een
bestaan vond maar die slechts over een klein grondgebied beschikken kon, leek
het land armer dan zijn buren56.. De onzekerheid van de politieke omstandigheden,
het wegvallen van Willem I's steun en van het afzetgebied in Nederland en
Nederlands-Indië, de anti-Belgische agitatie van de leidende orangistische
industriëlen, al deze factoren voorspelden een sombere toekomst. In feite echter
voltrok zich in de jaren dertig de al sinds het einde van de achttiende eeuw
voorbereide en onder Willem I dichter bij haar voltooiing gebrachte transformatie
van de Belgische economie. Rusteloze activiteit en soms roekeloze ondernemingslust
kenmerkten de eerste jaren van de Belgische onafhankelijkheid. Het is of het
romantische nationalisme, dat in de politiek geremd werd door uiterlijke
omstandigheden en innerlijke tegenstrijdigheden, zich slechts in de economische
sfeer volkomen ontplooide. Deze groei dankte België niet aan het economische
klimaat van Europa. Integendeel, juist in deze periode daalden de prijzen van
industriële produkten57.. Het dankte haar evenmin aan buitenlandse aanmoediging.
De geweldige expansie was een zuiver nationaal verschijnsel, het triomfantelijke
resultaat van de al decenniën lang gevoelde en gepropageerde trots op de
scheppingskracht van het jonge en stoutmoedige Belgische volk.
Het was overigens expansie in slechts een enkele belangrijke, maar in deze jaren

nog aan kleinbedrijf en landbouw ondergeschikte sector: de metaalindustrie en de
kolenmijnen58.. Natuurlijk was de spoorwegbouw het meest spectaculair. In 1834
besloot het Parlement tot aanleg van een spoorwegnet door de staat zelf. Het waren
de doctrinaire ministers Rogier en Lebeau die het wetsontwerp welsprekend
verdedigden tegen de talrijke weifelende volksvertegenwoordigers. Zonder twijfel
inspireerde, naast andere motieven, ook Saint-Simons visie Rogier en zijn
medestanders. Een zo groots, een zo nationaal monument, zei Rogier, moet door
het land worden gebouwd en kan niet aan de grillen en de hebzucht van
privé-belangen worden overgelaten59.. Het ‘morele effect’ van de spoorweg, dit
wonder van de tijd, deze met geen andere vernieuwing in de geschiedenis der naties
vergelijkbare uitvinding werd door velen, maar vooral door de doctrinairen, van
onschatbaar belang geacht60.. Van
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Mechelen uit werden lijnen ontworpen naar Duitsland, Oostende, Antwerpen en
Frankrijk, zodat het transitoverkeer zich snel en veilig door het land kon bewegen.
In 1840 bezat België al een net van 336 km (tegen in Duitsland 549, in Frankrijk
497 en Nederland 17 km!). De ijzerindustrie en de kolenmijnen vonden spoedig
grote baat bij dit grandioze initiatief. De kolenindustrie was na de landbouw het
belangrijkste economische bedrijf; zij groeide na 1834 zeer snel. In de mijnen van
Bergen steeg het aantal arbeiders in het decennium na 1834 met 23%, het aantal
tonnen gedolven kolenmet 43%. In Charleroi waren deze percentages respectievelijk
55 en 209, in Luik 38 en 72. In Henegouwen en Luik bloeide ook de metaalnijverheid
op. De stoommachine begon nu pas haar triomftocht: het totale vermogen groeide
van 12 000 pk in 1832 tot 25 000 in 1838 en 37 000 in 184461..
Dank zij de levendige financiële ontwikkeling werden relatief belangrijke

investeringen mogelijk, al bleef het grote publiek nog zeer wantrouwend. Het
bankwezen nam een grote vlucht. De door Willem I opgerichte Société Générale
van 1822, die haar tijd vooruit was doordat zij niet alleen als bankier van de regering
optradmaar ook, zij het voorlopig op beperkte schaal, industriekredieten verschafte62.,
toonde na 1834 een ontembare levenskracht. Zij gaf grote kredieten aan de industrie
en stichtte investment trusts die actief tot de industriële expansie meewerkten63.. In
1835 werd de Banque de Belgique opgericht - spoedig door andere gevolgd - min
of meer uit afkeer van de wel ten onrechte van orangisme verdachte Société
Générale en hoofdzakelijk steunend op Frans kapitaal64.. Ook zij verstrekte zeer
aanzienlijke kredieten aan de nijverheid. Men berekende in deze jaren dat van 1833
tot 1838meer dan 350miljoen franken in de industrie belegd werden65.. De naamloze
vennootschap werd een veelgebruikte vorm. In 1830 waren er in België slechts een
vijftiental, merendeels verzekeringsmaatschappijen; van 1833 tot 1839 werden er
niet minder dan 151 geconstitueerd66..
De politieke crisis van 1838 en het oorlogsgevaar verstoorden het vertrouwen. In

december 1838 moest de Banque de Belgique haar betalingen staken, toen bleek
dat zij over te weinig liquide middelen beschikte om aan de vraag van het publiek
tot uitbetaling van deposito's en omwisseling van papiergeld in munten te voldoen.
De Société Générale hield zich slechts met moeite op de been. Te Antwerpen en
Luik ontstond een ware paniek. Het resultaat was dat plotseling de kredieten,
waarvan vooral de zware industrie afhankelijk was, ophielden of in slechts geringe
mate beschikbaar waren. De regering greep aarzelend in maar verschafte toch in
januari 1839 de Belgische Bank voldoende geldmiddelen om haar loketten weer te
openen. Toen de Kamer in maart 1839 besloot te wijken en opnieuw verklaarde de
24 artikelen te aanvaarden, keerde het ver-
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trouwen wel langzaam terug maar het eerste elan van het economische optimisme
was gebroken. Demoeilijkheden overtuigden de banken, dat zij hun werkzaamheden
moesten inkrimpen67.. Overigens was het in zekere zin gelukkig dat de lichte industrie
en de landbouw, die economisch meer belang hadden, nog te ver van het moderne
kapitalisme verwijderd waren om de storing van 1838 sterk te voelen. Toch heeft
de heftige crisis in de zware industrie, die de financiers, kooplieden en ondernemers
trof, zonder enige twijfel de staatslieden tot het wellicht al te sombere inzicht gebracht
dat een oorlog een ramp zou worden waarvan de economische consequenties niet
waren te schatten en heeft ze zo bijgedragen tot een vreedzame oplossing van het
Belgisch-Nederlandse conflict.
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4. Nederland in de jaren 1840

Al in de jaren twintig gaven de Belgen aan hun politieke gedachten een moderner
vorm dan de Nederlanders en in de jaren dertig werd ook de struktuur van hun
economie moderner dan die van hun noorderburen. Pas na 1840 trachtte Nederland,
onder economisch steeds moeilijker omstandigheden, zijn duidelijke politieke
achterstand in te halen. Toen dat in 1848 eindelijk was gelukt, begon het ook zijn
volkshuishouding aan de eisen van de internationale ontwikkeling aan te passen.
Maar deze transformatie en vernieuwing verliepen niet in een geleidelijk proces. Zij
werden tot stand gebracht of mogelijk gemaakt door plotselinge incidenten, door
bewegingen van buiten en door die berustende wanhoop waaruit soms schijnbaar
roekeloze besluiten voortkomen. Tot aan 1848 leek het onwaarschijnlijk dat de
romantische liberalen in Nederland ooit in staat zouden zijn om de structuur van het
politieke leven te veranderen. Het tijdvak dat opende met het verdrag van 1839 en
een einde vond met de liberale grondwetsherziening van 1848, werd door zeer
verschillende neigingen beheerst maar de kenmerkende trek ervan is de wil van
steeds talrijker groepen om uit het klimaat van Willem I's regering terug te treden
naar het vrijere verleden. Men kon op geen ogenblik gedurende al deze jaren
voorzien, dat het besloten zou worden door een grondige liberale hervorming, die
tenminste zo modern was als de Belgische grondwet van 1831.
In maart 1838 namWillem I, vereenzaamd in Europa en in het binnenland bedreigd

door een oppositie die, nu zij de dwaasheid van de Nederlandse positie begon in
te zien, de Staten-Generaal tot grotere financiële voorzichtigheid dwong, het besluit
om aan de twist met België een eind te maken. Een jaar later kwam de definitieve
regeling van de scheiding inderdaad tot stand. Toen moest natuurlijk de grondwet
van 1815 - een
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grondwet van het Verenigd Koninkrijk -, aan de nieuwe toestand worden aangepast
en was er geen middel meer om discussies te vermijden die, naar men vreesde,
het hele Nederlandse staatsleven aan een pijnlijk en wellicht dodelijk onderzoek
zouden onderwerpen. Het bleek echter al spoedig dat niet alleen de regering maar
ook de meerderheid van de oppositie beheerst werd door de angst dat elke diepe
ingreep krachten zou losmaken die men niet leiden kon68.. Dit verklaart waarom de
regering erin slaagde om zowel de herziening van de grondwet als de debatten
erover tot een haastig intermezzo te beperken. In december 1839 deed de regering
zelf de eerste voorstellen; in het voorjaar van 1840 volgde een nieuwe groep. Al in
juni van dat jaar nam de Tweede Kamer demeeste ervanmet grote eenstemmigheid
aan. Volgens de grondwet van 1815 moest een herziening worden gesanctioneerd
door een bijeenkomst van de gewone leden der Tweede Kamer, waaraan een gelijk
aantal buitengewone leden door de Provinciale Staten waren toegevoegd. Deze
buitengewone vergadering duurde van 4 augustus tot 2 september; zij aanvaardde
de meeste voordrachten met zeer grote meerderheid.
Veel meer dan door de grondwetsherziening, die op deze manier tot een

hoofdzakelijk technische en politiek vrij onbelangrijke wijziging was beperkt, werd
het staatkundige leven geschokt door 's Konings wens om - na de dood van zijn
gemalin in 1837 - te hertrouwenmet een roomskatholieke hofdame uit een Belgische
familie. In maart 1840 had hij gezegd dit plan op te geven, toen het hem de rest van
zijn populariteit bleek te kosten en wellicht een gevaarlijk wapen in de hand van de
radicale oppositie tegen de limieten van de grondwetsherziening zou blijken. Maar
na de grondwetsherziening besloot hij het uit te voeren en op 7 oktober 1840
abdiceerde hij, het verbitterde slachtoffer van een publiek dat, jarenlang gestijfd in
zijn wrok tegen het roomse België, een huwelijk van zijn koning met een katholiek
beschouwde als een laf verraad aan de natie begaan. Trouwens, één reeks artikelen
uit de herziene grondwet stondWillem I dermate tegen, dat hij meende in de nieuwe
omstandigheden niet meer te kunnen regeren69.. Er werd immers bepaald dat de
ministers zelf in het vervolg voor in hun functie gepleegde schending van grondwet
of wetten gestraft zouden worden en, om te doen blijken dat zij een zekere
verantwoordelijkheid droegen, alle koninklijke besluiten en beschikkingen mede
moesten ondertekenen. De Koning zag, wel niet ten onrechte, dat het oude
regeringssysteem waarbij de ministers slechts 's Konings dienaren waren, moeilijk
zou kunnen worden voortgezet, vooral ook omdat de oppositie in de Staten-Generaal
dit als een afwijking van de geest der constitutie beschouwde. Het nieuwe stelsel
schiep zeker niet de collectieve politieke verantwoordelijkheid van het kabinet
tegenover de volksvertegenwoordiging; maar het sloot, zoals de Franse gezant al
onmiddellijk
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opmerkte, het zuiver koninklijke regime van vóór 1840 uit70.. En zo ging hij heen, die
de beste van de koningen van Nederland was en de origineelste van de Europese
vorsten der Restauratie.
Zijn oudste zoon, Willem II (1792-1849), volgde hem op. Hij had van zijn vader

een grote vatbaarheid voor indrukken geërfd, maar gebruikte die centrale trek van
zijn karakter op totaal andere wijze. Zijn vader was uit zwakheid stijfhoofdig, uit
aarzeling bruusk. Zijn werk echter, de dagelijkse verantwoordelijkheid van regeren
en de dagelijkse taak om initiatieven te nemen, was de bestaansreden van deze
onverzadiglijk actieve man. De zoon kende van de zwakheid slechts de zucht om
zich aangenaam te maken en van de creativiteit niets dan de wilde grillen. Als
kroonprins had hij zich herhaaldelijk in onmogelijke situaties begeven; de relaties
met zijn vader waren vaak uiterst moeilijk geweest. Het land dat hij regeren ging,
kende hij niet zeer goed. Zijn Nederlands was vrij slecht. Hij dacht en sprak met
Engels accent in een vorstelijk Frans. Het is merkwaardig dat, toen Leopold I in
1848 enkele brieven met hem wisselde, de Belgische koning het Duits en de
Nederlandse het Frans koos71.. Zo onduidelijk was zijn figuur dat op verschillende
ogenblikken van zijn leven liberalen, katholieken, calvinisten en conservatieven
allen in hem hun exclusieve geestverwant dachten te vinden. Men heeft uitgerekend
dat hij ten minste acht keer van politieke kleur veranderd is72.. Toch bezat hij iets
dat zijn vader meestal niet toonde: een zekere ruimheid van geest en gebaar die
zonder twijfel vaak gelijk kwam met gebrek aan principes maar soms ook
onbevooroordeeldheid en grootmoedigheid was. Zowel zijn buitenlandse als zijn
binnenlandse politiek draagt het kenmerk van zijn aard. Een natuurlijk, dynastiek
conservatisme, behoefte aan populariteit bij de liberalen onder zijn onderdanen en
de wil om België terug te winnen, deze drie tegenstrijdige factoren verwarden zijn
verhouding met Europa73.. Zijn optreden in Nederland zelf werd eveneens
gecompliceerd door zijn aarzelingen en zijn onvoldoende zelfkennis. In 1840
kondigde hij een nieuwe era aan: ‘il faut marcher avec son siècle, il faut franchement
entrer dans la voie constitutionnelle...’74.. Pas toen hij van het nog zo prille en
onvoltooide constitutionele stelsel, gebaseerd op het dubbelzinnige grondwetsartikel
over ministeriële verantwoordelijkheid, de praktische gevolgen zag, merkte hij dat
hij in het geheel geen liberaal was en verzette hij zich tegen de ontwikkeling ervan75..
Overigens ontmoette hij voorlopig weinig principiële tegenstand. De situatie werd

in feite niet door zuiver politieke, maar door financiële problemen beheerst.
Gedurende het decennium na 1829 was de rentegevende staatsschuld met 408
miljoen gulden vermeerderd. In 1842 verslond de rente meer dan 47% van de
begroting; in 1844 beliep zij 43,9 miljoen, dat is ƒ 14,60 per hoofd van de bevolking.
Dit was nog niet zo
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catastrofaal als de toestand bijvoorbeeld in 1804, maar in vergelijking met die onder
het Verenigd Koninkrijk toen de Belgen meebetaalden (in 1830: ƒ 3,85 per hoofd)
betekende het een ondraaglijke last76.. De oppositie in de Staten-Generaal keerde
zich herhaaldelijk tegen de met alle regels van zuivere boekhouding spottende
manipulaties van Willem I's ministers. Zij eiste publiciteit en verantwoording. Toen
zij enig inzicht in de moeilijkheden kreeg, verlangde zij herstel. Haar wens werd
vervuld. In 1842 week de minister van Justitie, Van Maanen, symbool van Willem
I's autocratie, voor de advocaat Floris van Hall (1791-1866), die als vrijzinnig gold.
Hij was dat ook, in typisch-Hollandse zin77.. Er was in hem noch radicalisme noch
romantiek. In de Bataafse tijd zou hij een moderaat geweest zijn en aanhanger van
Schimmelpenninck. Het onHollandse, romantische doctrinarisme van Thorbecke
en de zijnen stootte hem af. Zijn praktische geest en zakelijke soepelheid waren bij
uitstek geschikt om hem, die in 1843 het departement van Financiën te beheren
kreeg, een weg te doen vinden door de financiële doolhof. Hij voerde geen
fundamentele hervorming door maar slaagde in 1844 om, door middel van een
meesterlijk verdedigde lening tegen 3%, de oude, 4½ of 5% rentende schulden
deels in te lossen en deels in nieuwe van 4% te conventeren, hetgeen een jaarlijkse
rentebesparing van bijna 4 miljoen en een schuldvermindering van 51miljoen bracht.
Dank zij deze maatregel was al in 1847 de begroting voor het eerst na lange jaren
in evenwicht; in 1848 was de rente van bijna 44 miljoen in 1844 tot slechts iets meer
dan 36 miljoen gedaald of van ƒ 14,60 tot ƒ 11,85 per hoofd der bevolking78.. Door
zijn invloed op de Hollandse kapitalisten die hij na hun profijtelijke tijd van de
status-quo tot een inderdaad niet onbelangrijk offer bekeerde - in totaal, berekende
men, ging aan rente een 30 miljoen gulden verloren79. - wist Van Hall het dreigende
staatsbankroet te vermijden.
Het typeert de toenmalige situatie dat het financiële probleemmeer aandacht trok

dan de in feite ernstiger economische en sociale moeilijkheden. Het pauperisme
werd in de jaren veertig na een twintigtal betrekkelijk gunstige jaren opnieuw een
gevaar. In 1830 werd een 10% van de bevolking bedeeld, in 1848 ongeveer 16%.
In Noordholland ontving in dat jaar bijna een kwart van de bevolking steun80.. Nu
was in andere delen van Europa en zeker in België de toestand waarschijnlijk nog
slechter. Daar echter was het sociale vraagstuk van het arbeidersproletariaat nauw
verbonden met de expansie van de economie; in Nederland met zijn zwakke
industriële ontwikkeling was het pauperisme een bijverschijnsel van de economische
stagnatie. Zo tenminste zag Gerrit de Clercq het, die in een geruchtmakend artikel
over de utopische socialisten, vooral Louis Blanc, dat het liberale maandblad De
Gids in 1846 publiceerde, zich
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afvroeg waarom het socialisme in Nederland geen aanhang kreeg81.. Het valt
inderdaad niet moeilijk om de economische achterstand met getallen aan te tonen.
Van 1830 tot 1849 daalde de stedelijke bevolking in relatie tot het totale inwonertal
van 39,30% tot 38,86%82.. Op enkele uitzonderingen na - de werven en
machinefabrieken te Rotterdam en Amsterdam, de Twentse textielindustrie, de glas-
en aardewerkfabrieken van Regout te Maastricht bijvoorbeeld - was de industrie
(waarin op het einde van de jaren veertig 11,7% der gehele bevolking werkzaam
was tegen in België 15,1%) een nog maar nauwelijks of in het geheel niet
gemechaniseerd kleinbedrijf. Tegenover de 40 000 pk van de Belgische
stoommachines in 1846 kon Nederland in 1853 slechts een 7000 pk stellen! De
aanleg van spoorwegen verliep langzaam. De banken waren aanmerkelijk
conservatiever dan de Belgische en stimuleerden de industrialisatie niet. Toch
dankte Nederland het aan zijn economische verleden dat het, in veel opzichten
vervallen, zeker in 1850 niet over de hele linie achterlijk was. Het aantal naamloze
vennootschappen (137 in 1850) was relatief niet veel kleiner dan dat in België (191
in 1852)83.. De Nederlandse handelsvloot, de vierde ter wereld in 1850, was natuurlijk
zeer veel groter dan de Belgische, evenals de buitenlandse handel in het algemeen.
Maar de spanningen van de expanderende gemeenschappen in Engeland, Frankrijk
en België kende Nederland nog niet. Het was wellicht niet armer dan zijn buren in
Europa. Het was echter zonder twijfel juist in zijn economische activiteiten
ouderwetser en conservatiever.
De belangrijkste oppositie die zich in deze jaren openbaarde, bleef dan ook, zelfs

na Van Halls geslaagde manoeuvre, die der financiële specialisten. Zij waren als
voorstander van vrijhandel - die zo niet onmiddellijk dan toch spoedig moest worden
ingevoerd84. - in economische zin zeker liberaal. In het politieke echter beperkte hun
liberalisme zich vaak tot de wens om vooral de financiële operaties van de regering
aan een nauwkeuriger onderzoek te onderwerpen. Natuurlijk waren het de
Staten-Generaal die deze taak dienden te vervullen. En het was voor een belangrijk
deel om dit voor de vergadering gemakkelijker te maken, dat zij een
grondwetsherziening wilden. Hun ideaal was de Britse constitutie, die zij echter - in
tegenstelling tot bijvoorbeeld de Belgische doctrinairen - niet prezen om wat zij gaf,
maar om wat zij verzweeg. Want het was hun overtuiging dat een grondwet weinig
duidelijk moest zijn, zodat de wetgever te allen tijde de staat naar de eisen van de
omstandigheden zou kunnen hervormen zonder principiële discussies noodzakelijk
te maken85.. Regeren betekende voor hen niet veel meer dan voorzichtige aanpassing
aan de steeds veranderlijke en vaak in zeer onverwachte zwenkingen bewegende
situatie. Staat noch staatkunde had naar hunmening een scheppende taak. Vandaar
hun afkeer zowel van Thorbeckes prin-
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cipes als van die der antirevolutionairen. Hun stond een regeringssysteem voor
ogen dat liberaal was, zowel omdat het - in tegenstelling tot de praktijk van Willem
I en zijn aarzelende zoon - zich bescheiden uit het maatschappelijke leven terugtrok86.
als omdat het de vertegenwoordigers van de hogere klassen in de Staten-Generaal
een zorgvuldige controle op de handelingen van de uitvoerende macht zou mogelijk
maken. Deze groep moderaten, geestelijke erfgenamen van de moderaten der
Bataafse Revolutie, was belangrijk. Zij hadden grote aanhang in het Parlement. Het
gewicht van deze aanhang woog zwaar want het was Holland en in Holland vooral
Amsterdam dat hen steunde87.. De oriëntatie op Holland impliceerde echter dat het
moderate liberalisme door de Hollandse tradities werd beperkt. Het was gekant
tegen politieke invloed van de middengroepen der burgerij en van de lagere klassen.
Het was protestants. En het was zo niet tegen dan toch in elk geval ook zeker niet
voor de vrije school. Het was anti-romantisch.
De kleine, nog vrijwel machteloze groep der zich noemende antirevolutionairen

was wel romantisch. Maar zij was het niet meer in de absolutistische stijl van de
jaren 1820. Na 1830 was onder de romantische calvinisten een ontwikkeling
begonnen die, al ging zij niet zo ver, in veel opzichten lijkt op wat de romantische
katholieken in België tijdens de Restauratie doormaakten. Het was een zeer
gecompliceerd proces dat zowel voor- als tegenstanders, zowel theologen als politici
verwarde. Isaac da Costa vervreemdde van Bilderdijks apocalyptische visies; zijn
theologie bleef steil orthodox maar hij verstrakte en vereenvoudigde haar tot een
wetenschappelijk op de hoogte van de tijd staande dogmatiek88.. Ook zijn politieke
opvattingen paste hij bij de nieuwe tijd aan89.. In de trant maar zonder de hartstocht
van de Belgische katholieke democraten ontwikkelde hij enige belangstelling voor
het sociale probleem en na 1830 bekeerde de absolutistische royalist van de jaren
1820 zich zo radicaal dat hij zelfs het doctrinaire liberalisme van Thorbecke blijmoedig
prijzen kon90.. Zelf echter werd hij geen liberaal. Hem stond het beeld van een eigen
christelijk-historische staatsleer voor de geest, die hij overigens niet vermocht op
te stellen.
Zijn geestverwant, de jurist en historicus Groen van Prinsterer, gelukte dat evenmin

maar hij bracht het toch heel wat verder. Na 1830 maakte hij zich uit de sfeer van
Willem I's regering los. Hij werd in 1834 archivaris van het Koninklijke Huis en als
zodanig de uitgever van de Archives de la Maison d'Orange-Nassau. Hij was toen
al streng gereformeerd. Een dogmaticus echter was hij niet. Zijn geloof was eerder
innig en emotioneel in de stijl van de Duitse Romantiek dan intellectueel in de stijl
van de grote calvinisten der zeventiende eeuw. Maar zoals de fijne omgangsvormen
van de Haagse aristocratie, onder wie de schatrijke dokterszoon
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zich als gelijke bewoog zonder er eigenlijk toe te behoren, zijn hartstocht verborgen,
zo beschermde hij in zijn geschriften de aarzelende, tastende gevoeligheid van zijn
denken door een strikt verstandelijke betoogtrant. Zijn betoog was echter zelden
sluitend, zelfs niet in zijn meesterlijke werk van 1847, Ongeloof en Revolutie, waarin
hij op boeiende en oorspronkelijke wijze trachtte aan te tonen dat er een
noodzakelijke ontwikkeling bestaat van ongeloof naar revolutie en vandaar naar
dictatuur en communisme. Toch slaagde hij erin om voor zijn politieke overtuigingen
een uitgangspunt te vinden in het laat-achttiende-eeuwse orangisme dat eens Van
Hogendorp had geïnspireerd. Hij droomde van een getemperde monarchie die
zelfstandigheid liet aan provincies, steden en andere historisch gefundeerde
corporaties; hij dacht diep na over de wezenlijke vrijheden die de mens gelaten
moeten worden en kwam dicht bij de eisen van de romantische katholieken. Maar
hij ging die weg nooit geheel af. De staat bleef voor hem een door God gegeven
middel om de chaos van na de zondeval te beperken. Het gezag ervan wilde hij
behouden en gebruiken. De protestantse romantici van deze Hollandse groep
verschilden in dit opzicht radicaal van de linkse katholieken in Vlaanderen en Brussel.
Hun eerbied voor het pre-revolutionaire verleden en voor het onafhankelijke leven

van de protestantse sekten maakte de antirevolutionairen veel minder huiverig om
een politieke partij te vormen dan de andere groeperingen, die alle vasthielden aan
de gedachte van 1813 dat de revolutie de verdeeldheid van het Ancien Régime
waaraan de Republiek ten onder was gegaan, had opgeheven. Ook bij de katholieken
was deze angst nog zeer duidelijk. Trouwens, zij waren bovendien om andere
redenen voor eigen partijvorming niet rijp. Nog zozeer voelden zij zich een min of
meer verdrukte minderheid dat hun politieke mening eigenlijk uitsluitend bepaald
werd door wat zij van deze of gene regering te verwachten hadden. Van Willem I
verwachtten zij niets goeds en de katholieke pers in Noordbrabant bekeerde zich
dan ook al spoedig tot het liberale katholicisme van Lamennais. Willem II echter
werd geacht hun goed gezind te zijn. Hij onderhield een merkwaardige vriendschap
met pastoor Zwijsen (1793-1877) te Tilburg, waar hij als Prins en Koning graag
vertoefde, en maakte kort na 1840 inderdaad allerlei stringente bepalingen die de
ontwikkeling van kloosters en congregaties bemoeilijkten, veel soepeler. Dit deed
demennaisiaanse leiders van voor 1840 omslaan naar strikt conservatieve loyaliteit
aan vorst en staat91.. Zij had weinig zin. Maar er stonden andere wegen open.
Sommige katholieke bladen, vooral in Brabant, steunden in de jaren veertig de - in
hoofdzaak overigens louter verbale - agitatie van onreligieuze democraten als de
journalist Adriaan van Bevervoorde (1819-1851)92., die lid was van
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Marx' Brusselse Association Démocratique maar zelf nauwelijks als een volbloed
revolutionair kan gelden, want hij richtte zich bij voorkeur in het Frans tot het
beschaafde Nederlandse publiek93.. In Holland echter reageerde de katholieke pers
anders. Daar leerde een betrekkelijk kleine, maar actieve groep jongere katholieke
parlementsleden en intellectuelen inzien dat niet genereuze gebaren van de Koning
maar alleen constitutionele hervormingen de positie van de katholieken konden
verbeteren. Het jaar 1830 was nu al zo lang voorbij, dat deze mensen hun nationale
trouw aan Nederland en vorst niet meer krampachtig hoefden kond te doen om toch
maar vooral niet heulers met de Belgische muiters te schijnen. En ook werden zij
niet meer geheel beheerst door de vrees dat toenadering tot de doctrinaire liberalen
hun reputatie totaal zou bederven. Mensen als de priesters F.J. van Vree (1807-1861)
uit Gelderland en Judocus Smits (1813- 1872) uit Brabant, die in 1846 het katholieke
dagblad De Tijd te Amsterdam vestigde (de stad van 220 000 inwoners met haar
meer dan 50 000 katholieken), of de veelzijdige, roekeloze medicus-journalist van
Westduitse origine J.W. Cramer (1817-1884), eveneens een figuur van gewicht aan
De Tijd, maakten, alhoewel zelf geen Hollanders, toch het Westen tot het centrum
van liberaal katholicisme94.. Ook in het maandblad De Katholiek van 1842 werd
onder leiding van de zeer gevierde priester-wijsgeer Cornelis Broere (1803-1860)
een poging gedaan om het Nederlandse katholicisme intellectueel te verbreden en
politiek te bevestigen95..
In theorie gebeurde dus gedurende de jaren veertig in Nederland wat in België

twintig jaar tevoren was gebeurd: de romantische katholieken en liberalen sloten
zich bij elkaar aan om een vrije staat te stichten. In feite echter was de situatie in
allerlei opzichten verschillend. Het opmerkelijkste is dat het Nederlandse liberale
katholicisme zelfs geen schijn van oorspronkelijkheid voor zich opeiste. Het was
noch op het kerkelijke, noch op het staatsrechtelijke vlak creatief. Evenmin voelde
het, na Lamennais' moeilijkheden uit de jaren dertig, de lyrische extasen van de
Belgische geloofsgenoten. Het was niet meer dan een middel om bepaalde
doeleinden te bereiken, een tactiek ter verkrijging van grotere onafhankelijkheid.
Het belang ervan was dat het Thorbecke en zijn geestverwanten in staat stelde tot
de grondwetsherziening van 1848 en het daaruit volgende herstel van de hiërarchie
in 1853. Dit bewees de praktische juistheid van de liberaal-katholieke methode maar
meer ook niet. De betrekkelijke onzelfstandigheid van het Nederlandse katholicisme
uit het begin der negentiende eeuw maakte dat de liberale katholieken, heel anders
dan hun Belgische voorgangers in 1831, aan de nieuwe grondwet steun konden
geven maar geen inhoud.
Het doctrinaire liberalisme kreeg in Nederland pas in de jaren veertig
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vorm, dat is bijna twintig jaar nadat het in Frankrijk was geboren en in België
overgenomen. Het zijn natuurlijk in de eerste plaats de politieke en sociale
omstandigheden die deze traagheid verklaren. Een maatschappij die haar kracht
vond in de traditie, een economie die teerde op het verleden, een cultuur die zich
wel nauwkeurig op de hoogte hield van de prestaties van het buitenland maar hen
al te wantrouwig toetste aan wat men zuiver Nederlandse principes noemde, zij
lieten weinig ruimte voor vernieuwing. Er waren in Nederland met zijn strakke
humanistische universiteiten bestemd voor een elite geen groepen jonge eerzuchtige
intellectuelen die de Romantiek als een wapen leerden gebruiken; er was ook geen
actieve en haar plaats nog zoekende middenklasse, waarvan zij konden beweren
de representanten te zijn. Dit is waarschijnlijk een van de redenen waarom het
doctrinaire liberalisme in Nederland in vergelijking met het Franse en Belgische, dat
natuurlijk leek en zich in vloeiende zinnen uitdrukte, iets geaffecteerds en gewilds
heeft. De literaire leider van de romantische liberalen, E.J. Potgieter (1808-1875),
een Amsterdamse zakenman geboren te Zwolle en dichter van belangrijke, hoogst
ambitieuze verzen, schreef een stijl die even bewust gevormd was als die van de
politieke leider Thorbecke, ook uit Zwolle afkomstig, wiens fraaie proza de tijdgenoten
niet alleen trof door zijn krachtige kortheid en fel ritme, maar ook door zijn opzettelijke,
eigengereide originaliteit.
De literaire vernieuwing ging aan de politieke vooraf. In 1837 richtte Potgieter het

maandblad De Gids op; al spoedig vond hij steun bij de veelzijdige historicus R.C.
Bakhuizen van den Brink (1810-1865). Gedurende het eerste decennium was het
tijdschrift, dat zich geroepen achtte de Nederlandse letterkunde te zuiveren, vooral
kritisch. Het was zonder twijfel romantisch van aard. In dit verband is het van belang
op te merken dat het Belgische doctrinair-liberale blad van 1839, Paul Devaux'
Revue Nationale de Belgique de Romantiek al voorbij was en haar herhaaldelijk
bestreed96.. Aan de andere kant laat vergelijking van de twee periodieken ook duidelijk
zien hoveel rijker en oorspronkelijker de Nederlandse beschaving nog was. Het
Belgische tijdschrift leed aan een dodelijke bloedarmoede. Zijn voortreffelijke
redacteur schijnt het voor een belangrijk deel zelf te hebben moeten vullen, maar
ten slotte maakten zijn lange citaten uit buitenlandse publikaties het tot een soort
reader's digest voor half-ontwikkelden. De Gids echter werd spoedig een waarlijk
leidinggevend blad. Terwijl Devaux' tijdschrift vooral een politiek doel had en in
zekere zin een partijblad was, typeert het de toestand van Nederland dat De Gids
pas in 1839 het staatkundige liberalisme ging verdedigen97.. Ook de aard van het
nationalisme der twee periodieken verschilde sterk. Devaux wilde een nationaal
gevoel niet uit het verleden scheppen maar, als men het zo mag uitdrukken, uit de
toekomst die de
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natie als eenheid vormen zou wanneer men de doctrinaire politiek besloot te volgen98..
De Gids en vooral Potgieter wilden het Noordnederlandse nationale gevoel, zoals
het was, totaal hervormen. Want het was bedorven, zelfvoldaan en egocentrisch.
Hij en Bakhuizen hielden hun tijdgenoten de kracht van de zeventiende eeuw als
een voorbeeld voor. Slechts daaraan kon Nederland genezen. Het woord nationaal
had voor de Nederlandse liberalen een bedenkelijk accent. In de jaren dertig was
het zowel door de regering als door de publieke opinie in de nauwste betekenis
gebruikt, synoniem met klaaglijke trots op eigen rechtvaardigheid en star
conservatisme. Thorbecke beroemde er zich nog in 1862 op dat hij de term altijd
had vermeden99.. Trouwens, voor sommige doctrinairen was het lang niet zeker dat
Nederland een onafhankelijke existentie in Europa toekwam. In de sombere
crisisjaren van kort na 1844 verschenen zowel in de liberale Arnhemsche Courant
als in De Gids artikelen waarin aansluiting bij Duitsland als uitweg werd
aangeprezen100.. Dit was ook in de jaren dertig wel gedaan101.. Maar dat zulk
defaitisme een plaats vond in het fundamenteel toch nationalistische liberalisme is
een feit van belang, want het doet voelen hoe gespannen en gecompliceerd de
emoties van de Nederlandse doctrinairen waren.
Er zijn ten minste nog twee andere factoren die de traagheid van de ontwikkeling

verklaren. De man die voor het Nederlandse romantische liberalisme een eigen
vorm vond, Thorbecke, was een hoogst ingewikkelde persoonlijkheid. Zijn groei
was langzaammaar niet geleidelijk. Een eerste crisis in zijn leven was de confrontatie
met de Romantiek tijdens een lange reis die hij als jong geleerde in de jaren twintig
in Duitsland maakte. In het verloop van enkele meidagen van 1821 bekeerde de
pedante Leidse classicist zich tot de Romantiek102.. Maar politieke conclusies trok
hij daar toen nog niet uit. De Belgische Revolutie betreurde hij. Pas na de debâcle
begon hij, sinds 1831 hoogleraar in de diplomatie en moderne geschiedenis te
Leiden, de politieke toestand in Nederland kritisch te bestuderen. In 1839 kwam zijn
Aanteekening op de Grondwet uit, een toelichting op de constitutie die aanwees
waar voorzichtige revisie nodig was. De herziening van 1840 vervulde Thorbeckes
verlangens allerminst. Toen greep de 42-jarige, die Willem I's autocratie gesteund
had, de leiding van de liberale oppositie tegen Willem II's zo veel minder duidelijke
systeem. De tweede druk van zijn Aanteekening, waarvan de twee delen in 1841
en 1843 verschenen, was aanmerkelijk radicaler dan de eerste; de waarlijk
parlementaire regering, ministeriële verantwoordelijkheid en vele andere eisen van
het klassieke liberale programma werden erin besproken en aanvaard. In 1844
verkondigde hij in een prachtige rede ‘Over het hedendaagse staatsburgerschap’103.
dat algemeen kiesrecht een principe was, logisch uit de ontwikkeling van de staat
volgende en in trappen te
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verwezenlijken, ondanks het tragische feit dat de ontwikkeling van de kapitalistische
maatschappij met haar heilloze neiging om de macht der kapitalisten ten koste van
het steeds groter en armer wordend proletariaat te versterken, de gelijkheid scherp
tegenspreekt. Dit was een hoogtepunt in Thorbeckes theoretische werk. Het typeert
de aard van zijn doctrinarisme dat hij juist hier, waar hij - ongeweten - de
verantwoording gaf van wat hij als staatsman doen zou, de gevaarlijke spanningen,
de onoplosbare tegenstellingen binnen zijn concepties scherpzinnig en niet zonder
berustend pessimisme bestudeerde.
Thorbecke was geen Hollander. Hij stamde uit een Duitse familie gevestigd in

Overijssel waar in de achttiende eeuw de patriottenbeweging ontstaan was en in
1798 de radicale partij meer aanhang bleek te hebben dan ergens anders benoorden
de grote rivieren. Toen hij in 1844 - hij was lid van de Tweede Kamer - met acht
geestverwanten, merendeels van buiten Holland, een (spoedig verworpen) voorstel
tot radicale grondwetsherziening deed, reageerde het Nederlandse publiek niet
heftig; toch schijnt er in Groningen, Zeeland en vooral Overijssel belangstelling voor
te hebben bestaan104.. Holland, speciaal Noordholland, muntte echter uit door
onverschilligheid105.. Want Holland was moderaat of conservatief106.. En al was het
doctrinaire liberalisme niet anti-Hollands, het was wel on-Hollands in zijn Romantiek,
zijn betrekkelijk radicalisme en zijn scheppingsdrang. Dit wil dus zeggen dat net als
een halve eeuw tevoren de sterkste oppositie tegen de traditie van buiten het
economische en culturele centrum van het land kwam en in zekere zin zich daartegen
richtte. Ook deze factor maakte de beweging enigszins krampachtig en onthield
haar het dynamische, retorische optimisme van de Franse en Belgische doctrinairen.
In veel opzichten was het een toeval dat Thorbecke in 1848 overwon. In de Tweede

Kamer, waarvan hij zelf geen lid meer was, bestond zijn groep slechts uit een zeven
of acht mensen tegen meer dan 25 moderaten en iets minder dan 25
conservatieven107.. Zijn overwinning dankte hij aan het autocratische karakter van
Willem II. Want het was de Koning die plotseling op 13 maart 1848 het besluit nam
een grondige herziening van de constitutie door te voeren en ondanks merkwaardige
aarzelingen en tegenstrijdigheden niet alleen deze taak aan de doctrinairen opdroeg,
maar toeliet dat dezen de radicaal-democratische agitatie van Van Bevervoorde en
de zijnen belette tot een volksbeweging uit te groeien, hoewel het een ogenblik
geschenen had of hij haar juist wilde bevorderen, en bovendien zorgde dat hun
ontwerp door de Staten-Generaal werd aanvaard. Het is niet geheel duidelijk waarom
Willem II een zo complete koersverandering heeft gewild. Zij was natuurlijk een
reactie op de gebeurtenissen in Frankrijk en Duitsland. De februari-, maar nog veel
meer
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de maart-revoluties trokken uiteraard sterk de aandacht. Overigens vrij obscure
communistische activiteiten in Amsterdam begin maart, economischemoeilijkheden,
een financiële crisis die velen in Amsterdam en Den Haag failliet deed gaan,
zonderlinge relaties van de Koning met de weinige radicaal-democratische
journalisten die Nederland kende, ernstige lichamelijke zwakte en vrees voor wat
met de autocratie gebeuren zou wanneer de algemeen als onbekwaam beschouwde
en zeer impopulaire kroonprins haar zou moeten overnemen108., maar vooral de
berichten uit Duitsland waren enkele van de factoren die de grillige, impressionabele
vorst tot een herziening niet alleen van zijn binnenlandse, maar ook van zijn
buitenlandse aspiraties hebben gebracht. Want jarenlang had Willem II naar zijn
vaders voorbeeld op chaos in Europa gewacht. Jarenlang had hij, zij het met steeds
groter aarzeling, gehoopt België terug te winnen wanneer de in 1830met veel moeite
bedwongen anarchie zich opnieuw zou verheffen. Eind februari 1848 echter deed
de Koning aan België weten dat hij dat land als een voormuur tegen de revolutie
beschouwde en in maart schreef hij waarderende brieven aan Leopold I die hij zo
lang geminacht had109.. Zodoende bracht het revolutiejaar vrij onverwacht een zekere
toenadering van de twee landen die elkaar ook na het verdrag van 1839 vooral om
economische redenen heftig geërgerd hadden.
Op deze wijze kreeg Thorbecke als de erkende leider van de doctrinairen de

gelegenheid een nieuwe grondwet te ontwerpen. De Staten-Generaal en in het
begin ook de regering werkten hem tegen. De Koning echter steunde hem, al was
hij de professor niet welgezind en bleef hij de mogelijkheid van andere oplossingen
overwegen. Maar angst voor mislukking van de hervormingspogingen en het
ontbreken van een redelijk, positief initiatief der tegenpartijen maakten Thorbeckes
werk ten slotte onmisbaar. Het was inderdaad Thorbecke die de grondwet ontwierp,
want zijn collega's in de op 17 maart benoemde grondwetscommissie deden niet
veel meer dan zijn schetsen aanvaarden. Op 11 april was de commissie gereed; in
juni nam de Tweede Kamer het voorstel in behandeling. Maar slechts de zware
pressie van Willem II en krachtige medewerking van de katholieken brachten de
Staten-Generaal er ten slotte toe het na enige wijzigingen te aanvaarden. Op 3
november kon de nieuwe grondwet plechtig worden afgekondigd. Zoals de constitutie
van 1814 in hoofdzaak uit Van Hogendorps geest geboren is, zo was die van 1848
aan Thorbecke te danken. Thorbeckes werk was echter veel succesrijker; het houdt
nog steeds stand. Het was ook minder persoonlijk, minder eigengereid dan Van
Hogendorps prestatie. In formulering en stijl verschilde het sterk van de Belgische
constitutie; de inhoud en het doel ervan zijn evenwel in grote lijnen eender. Een
direct gekozen Tweede Kamer,
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een door de Provinciale Staten gekozen Eerste Kamer, een zuiver constitutioneel
stelsel met volle politieke verantwoordelijkheid der ministers, maar daarnaast
aandachtige zorg voor het eigen leven van de lagere organen, het waren alles zaken
die van de Belgische definities uit 1831 niet principieel afweken. Wel is het hoogst
merkwaardig ten eerste dat - op initiatief van de Kamer - het onderwijs nadrukkelijk
aan de zorg van de regering bleef opgedragen en ten tweede dat de kieswet, die
Thorbecke zelf in 1850 tot stand bracht, aan bijna 75 000 mensen op een bevolking
van drie miljoen het censuskiesrecht gaf wat een vermindering betekent in vergelijking
met de 90 000 die vóór 1848 deel hadden aan de indirecte verkiezingen, maar als
men het cijfer stelt tegenover het electoraat van België - in 1848 tot bijna 80 000 op
een bevolking van ongeveer 4 360 000 verhoogd-, ziet men hoe betrekkelijk
welvarend en democratisch het land nog was110..
Al was de grote keer van 1848 min of meer een onverwacht incident, hij is in de

Nederlandse geschiedenis van de negentiende eeuw van fundamenteel belang.
Van 1780 af was het land onzeker geweest over aard en lot. Het viel een natie die
direct na haar ontstaan een toppunt van rijkdom, macht en invloed bereikte, moeilijk
te leven in de veel bescheidener omstandigheden van de late achttiende en de
vroege negentiende eeuw. De grondwet van 1815 was bedoeld voor eenmiddelgrote
continentale staat met een wezenlijke functie in het Europese statensysteem. De
grondwet van 1848 betekende, in dit verband beschouwd, een erkenning van
Nederlands onmacht. Thorbecke, die vóór de afscheiding van België graag wees
op de internationale zin van het Verenigd Koninkrijk, zweeg na 1840 over de plaats
van Nederland in het statengeheel. Al gaf hij soms in nogal conventionele trant de
lof van de kleine staat, zetel van vrede en vrijheid, in het algemeen, nooit prees hij
de eigen natie in het bijzonder111.. De vrijheid van 1848, dat is de schepping van een
staat die - zoals Thorbecke het nog op het eind van zijn leven met een onmiskenbare
herinnering aan Guizots formules uit de jaren 1820 uitdrukte - ‘éénen absoluten wil’
niet kent112., hangt zonder twijfel samen met de gedachte dat Nederland, machteloos
en zonder taak, zich veroorloven kon zwak te zijn. De betekenis van 1848 ligt
zodoende niet alleen in de vestiging van een nieuwe binnenlandse orde, die tot nu
toe uitgesloten groepen van het volk bij de staatkunde betrok en soepel genoeg
was om nog andere toe te laten, maar ook in de verzoening die erdoor bewerkt werd
tussen vrijheid en zwakte. De patriotten van de jaren 1780 wilden vrijheid met het
doel de glorie van het, naar zij dachten, democratische en machtige verleden te
herstellen. De radicalen van de jaren 1790 wilden vrijheid met het doel om een
krachtige revolutionaire staat te stichten. Van Hogendorp streefde naar een harmonie
van binnenlandse vrijheid en inter-
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nationale macht. In 1848 werd de vrijheid voor het eerst beschouwd als een luxe,
mogelijk gemaakt door de onmacht. Niet alleen berustte men in de degradatie van
het land tot een kleine mogendheid, men prees er opgewekt de voordelen van. De
onlustgevoelens die sinds de late achttiende eeuw Nederland hadden verontrust,
maakten plaats voor een positieve waardering van het beperkte bestaan der natie.
Eindelijk, na een soms latente, soms acute crisis van zeventig jaar, slaagde de
Nederlandse gemeenschap erin zich bij de feiten aan te passen. Zij vond een nieuw
evenwicht dat bijna een eeuw stand hield.
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5. België in de jaren 1840

De Belgische doctrinairen kwamen een jaar eerder dan de Nederlandse aan het
bewind. Hun overwinning was veel meer dan die der Thorbeckianen het natuurlijke
resultaat van hun sociale en intellectuele kracht. Aan de Thorbeckianen viel dank
zij buitengewone omstandigheden de taak toe om de grondwet te herzien; de
Belgische doctrinairen grepen en organiseerden de macht. De Thorbeckianen
verlangden niet dat Nederland een rol zou spelen in de internationale politiek; hun
Belgische geestverwanten, geplaatst in een totaal andere positie, beschouwden de
consolidatie van de jonge staat en de consolidatie van de dynastie, met andere
woorden, energieke, diplomatieke activiteit ten bate van het neutrale België, juist
als een levenskwestie. Zij waren orthodoxer nationalist dan de Nederlandse liberalen.
Welk een prachtige taak, riep de Revue Nationale in 1840 uit, hebben wij te vervullen!
Overal in Europa heerst malaise maar wij wijden ons aan het nobelste werk waarvoor
de menselijke geest zich kan inspannen, de schepping van een volk, en ons ideaal
bevrucht ons verstand, verheft ons karakter, verwarmt onze ziel113.. Steeds weer
trachtte het blad aan te geven waarin het Belgische volk kon uitmunten, hoe het
groot kon worden en een eigen, zelfstandige bijdrage leveren tot de Europese
beschaving. En hier bleek hoever de Belgische doctrinairen de Romantiek al achter
zich hadden gelaten. Want het was in haar gezonde verstand, haar positieve
levenshouding, haar ernst dat zij de kenmerken van de natie zagen en haar beste
middelen om creatief te werken. België moet niet trachten Franse literatuur na te
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bootsen. De Belg is noch poëtisch noch verbeeldingrijk. De Belg moet zich verdiepen
in de studie van de geschiedenis, in de politieke wetenschappen, in de wijsbegeerte
en algemene opvoeding114.. Daar ligt trouwens niet alleen zijn toekomst, maar de
toekomst van Europa. Met onuitputtelijke bewondering schreef de Revue Nationale
over het land van de common sense bij uitstek, het oppermachtige, imperialistische
Engeland welks ambities,
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verklaarde zij, altijd ten gunste van de mensheid zullen werken. Aan Engeland dankt
de wereld de moderne industrie, een zo geweldige prestatie dat geen enkele
intellectuele ontwikkeling in de Oudheid zelfs maar met haar vergeleken kan
worden115..
Deze waardering hing natuurlijk nauw samen met de sociale achtergrond van het

Belgische doctrinarisme. Het was in het vanouds door (tenminste in theorie)
ongeprivilegieerde burgers geregeerde Nederland voor de liberalen moeilijk veel
enthousiasme te putten uit de fictie dat zij in het bijzonder de omhoogstrevende
middenklassen vertegenwoordigden. Zij legden dan ook slechts geringe nadruk
hierop. Maar in België was dit anders. Het doctrinarisme werd daar, zonder twijfel
onder Franse invloed, met grote overtuiging als een klassebeweging voorgesteld.
Rogier zelf, verklaarde met trots dat zijn partij de bourgeoisie vertegenwoordigde116..
De Revue Nationale verkondigde dit eveneens zeer stellig. De zin en het doel nu
van de burgerij waren materialistisch. In het liberale verkiezingsmanifest van 1845
stondmet zoveel woorden dat de doctrinairen demiddenklasse, waartoe zij behoren,
nooit zouden verloochenen en, toegewijd aan de materiële belangen van het land,
die met kracht bevorderen zouden117.. Zo groeide het Belgische doctrinarisme in de
jaren veertig naar een, men zou bijna zeggen, klassieke definitie van
midden-negentiende-eeuws liberalisme. Het wilde nationalistisch en materialistisch
zijn. Het besteedde graag veel lyriek aan het leger118. en aan de grote idee van de
maatschappelijke orde. Het verzweeg de sociale problemen van de tijd niet, maar
meende dat zij zich vanzelf zouden oplossen. Het was ook relativistisch, zich ervan
bewust slechts een fase te zijn in de loop der tijden. Want de middenklassen zullen
spoedig ophouden te bestaan, hun kenmerken verliezen, opgaan in de
geëmancipeerde massa's119.. Maar op dit unieke moment van de geschiedenis was
het de taak van het doctrinarisme om de gemeenschap op te stuwen naar een
schitterende toekomst. Karl Marx, die van 1845 tot 1848 te Brussel woonde, zal zich
in de geestelijke atmosfeer van het Belgische doctrinarisme beter thuis hebben
gevoeld dan in dat van het Nederlandse.
De ontwikkeling van het Belgische liberalisme werd in de jaren veertig in veel

opzichten sterk beïnvloed door de steun die het na 1839 van talrijke voormalige
orangisten kreeg120.. Uit het orangisme kwamen in het doctrinarisme allerlei elementen
die er oorspronkelijk niet toe behoorden. De doctrinairen van de jaren twintig waren
tegen de staatsmacht geweest; die van de jaren veertig werden niet moe te wijzen
op de scheppende taak van de regering en het primaat van de politiek. In de jaren
twintig verbonden zij zich met de katholieken; nu echter gaven zij het unionisme op.
Al kreeg het orangistische erfgoed - protectionisme, fel antiklerikalisme, een zeker
voltairianisme - geen centrale plaats in de leer van de
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ernstige, godsdienstige, moraliserende doctrinairen, het heeft het hun wel
gemakkelijker gemaakt om zich uit de sfeer van de Romantiek los te maken en een
eigen partij met een eigen programma op te richten. Maar de connectie met de over
het algemeen zeer welgestelde orangistische industriëlen, financiers en edelen gaf
tegelijk aan de partij een hoogburgerlijk karakter, dat zij in 1828 bepaald niet bezeten
had en dat de Nederlandse doctrinairen, die juist door de hoogste, gevestigde lagen
van de conservatieve burgerij bestreden werden, evenmin bezaten. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat zich binnen het liberalisme tegenstand vormde tegen deze
vereenzelviging van natie, staat, middenklasse en liberalen.
Dit radicalisme putte uit het linkse unionisme van de jaren dertig. Evenals de

mannen van 1828, voelde het diep wantrouwen tegen de staat, de dynastie en de
heersende klassen. Maar het was niet zo fervent nationalistisch meer als tien jaar
tevoren en werd veel sterker in beslag genomen door de sociale kwestie dan ooit
één andere groep in het Belgische verleden. Door organisaties als de Association
Démocratique (waarvan Marx ondervoorzitter was) en de Alliance en talloze vrij
efemere tijdschriften - vooral na de afschaffing van het dagbladzegel in mei 1848
ontstonden en stierven er vele121. - trachtten zij hun invloed uit te breiden, voorlopig
zonder veel succes. Hun doelstellingen waren ook nog vrij onnauwkeurig. Vele
ervan waren direct aan de Franse utopische socialisten ontleend. Maar bijvoorbeeld
Édouard Ducpétiaux (1804-1868) met zijn zeer gedetailleerde, statistische studies
over de arbeiderskwestie in België122., en Lucien Jottrand (1804-1877) - eenWaalse
leerling en volgeling van Kinker te Luik in de jaren twintig123. - met zijn boeiende
illusies over de stichting van een Grootgermaanse of Grootnederlandse federatie
van vrije volkeren, zijn anti-Franse felheid, zijn bewondering voor Vlaanderen en
zijn krachtig sociaal gevoel, leverden zeer oorspronkelijke bijdragen tot het
pre-socialistische radicalisme. Juist hun voorbeeld echter wijst de onzekerheid van
de positie der radicalen scherp aan. Beiden immers neigden in de tweede helft der
eeuw sterker naar het sociale katholicisme dan naar het socialisme.
Het liberalisme verwierf zijn invloed door oppositie te voeren tegen de steeds

groeiende maatschappelijke macht, die de vrijheid van 1831 en het unionisme aan
de Kerk bleken te verschaffen. De neoliberalen hadden in 1830 hun eigen gewicht
overschat. Niet alleen waren zij er niet in geslaagd om de suprematie in het Verenigd
Koninkrijk te winnen, evenmin ontstond er na de aan neoliberaal initiatief ontsproten
losmaking van de zuidelijke provincies een natuurlijke ontwikkeling naar liberale
hegemonie in het onafhankelijke België. Pas toen na 1839 het oud-liberale orangisme
zijn hoop op een restauratie opgaf en de neoliberalen ging steunen, werd het mogelijk
de situatie kritisch te bestuderen en plannen te ontwerpen
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voor een offensief tegen de bisschoppelijke aanspraken. Maar het duurde vele jaren
voor de liberalen gereed waren en zij hadden toen al belangrijke concessies moeten
doen. Na 1830 was de Kerk snel gegroeid. Het aantal leden van
kloostergemeenschappen steeg van nog geen 4800 in 1829 tot bijna 12 000 in
1847124. - op het einde van de achttiende eeuw had het bijna 10 000 bedragen125..
In 1834 werd te Mechelen de Katholieke Universiteit opgericht die in 1835 naar
Leuven werd verplaatst. Reeds in 1839 trok zij met haar 489 studenten meer
leerlingen dan de staatsuniversiteiten te Gent (396) en Luik (331) en de liberale
Vrije Universiteit van Brussel, ook in 1834 opgericht (354)126.. Overigens dient hieraan
toegevoegd dat de drie zuidelijke universiteiten van het Verenigd Koninkrijk al in
1827 te zamen meer studenten telden dan de vier van 1839. Pogingen van de
liberalen om de staat meer invloed te geven op het hoofdzakelijk door de Kerk
beheerste middelbare onderwijs mislukten zowel in de jaren dertig als in de jaren
veertig. Talloze vrije scholen, klein- en grootseminaries concurreerden met het
openbare onderwijs, dat in veel gevallen trouwens eveneens sterk door de
geestelijkheid beïnvloed werd. Omstreeks 1850 waren er slechts 24 instellingen
voor middelbaar onderwijs onder staatsinspectie tegenover tenminste 53 geheel
ongecontroleerde scholen die natuurlijk vrijwel alle door de clerus werden geleid127..
En zo chaotisch was de toestand, dat het onmogelijk is ook maar bij benadering het
totale aantal leerlingen, die middelbaar onderwijs volgden, vast te stellen. Het lijkt
echter waarschijnlijk dat het er meer waren dan vóór 1830, al was het onderricht
zelf slechter geworden.
De toestand van het lager onderwijs was nog veel verwarder. Het aantal leerlingen

steeg in vergelijking met de voor-revolutionaire situatie, maar nu alle staatstoezicht
was weggevallen, daalde tenminste volgens liberale deskundigen als Ducpétiaux
de kwaliteit van het onderwijs aanzienlijk128.. Hoewel de katholieken dit ontkenden,
zagen de aartsbisschop en enkelen der bisschoppen toch spoedig dat enige ordening
bij wet vereist was129., al was het alleen maar omdat zij niet over voldoende fondsen
beschikten om de zorg voor het lager onderwijs zelf geheel op zich te nemen130.. Bij
de wet van 1842, waarvoor het unionistische ministerie Nothomb verantwoordelijk
was, bereikte de staat dat het lager onderwijs niet geheel en al aan de Kerk toeviel,
maar liet hij, aan de andere kant, de geestelijkheid in alle scholen toe om een zekere
mate van toezicht uit te oefenen en godsdienstonderricht te geven. Het is uiterst
moeilijk om te bepalen of dit stelsel gunstige resultaten heeft gehad, maar over het
algemeen genomen kan men zeggen dat het Belgische lagere onderwijs, vooral in
Vlaanderen, de gehele negentiende eeuw door in vergelijking met landen als
Duitsland, Nederland en, in de tweede helft van de periode ook Frankrijk, achterlijk
bleef. In 1860 was bijna 33% van de voor militaire
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dienst in aanmerking komende jonge mannen analfabeet131. tegen een 18% in
Nederland.
De liberalen moesten zich, zij het natuurlijk met grote tegenzin, voorlopig bij het

compromis van 1842 neerleggen. Zij lieten echter dadelijk weten dat ze een dergelijk
compromis ten aanzien van het middelbare onderwijs niet zouden aanvaarden. En
het feit zelf dat zij in 1842 voor het fait accompli van zulk een kerkelijke overmacht
gesteld waren, gaf hun alle aanleiding zich op hun positie te bezinnen. Al van 1839
af, trouwens, was Paul Devaux in zijn Revue nationale bezig om de noodzaak van
partijvorming in een representatieve monarchie - een regime, zei hij in 1842, niet
van eendracht maar van tegenstellingen132. - aan te wijzen. Zowel de katholieken
als Leopold I echter verzetten zich scherp tegen deze neiging.Want beidenmeenden
bij het unionisme baat te vinden. Het betekende voor de katholieke leiders immers
dat zij, representanten van de overgrote meerderheid van het Belgische volk, in het
maatschappelijke leven geen gesloten en strijdbare minderheid tegenover zich
zagen. Voor de Koning betekende het de handhaving van de nationale eenheid
waarvan zijn eigen gezag de hoogste vertegenwoordiging vormde. Toch hebben
deze factoren de liberalen niet weerhouden om zich te wapenen. Al steunden zij
dan ook slechts op kleine groepen van de burgerij, het censuskiesrecht schiep
tenminste demogelijkheid voor hen om hun invloed in de Kamer van Afgevaardigden
te vergroten. Overigens groeide het aantal liberale kamerleden voorlopig niet zeer.
Zij bleven in de minderheid maar werden na 1843 vaster in hun overtuigingen133.. In
juni 1846 echter kwamen 384 liberalen uit alle delen van België naar een congres
te Brussel en deze manifestatie, op zichzelf al een triomf van de Belgische vrijheden
(want in welk ander land van het Europese continent kon de politieke oppositie zo'n
actie voeren?), versterkte hun samenhang en preciseerde hun programma. Men
eiste voorzichtige verlaging van de census, vooral in de steden, en de instelling van
een openbaar onderwijs waarin de clerus geen gezag zou hebben al zou hij er wel
ten bate van het godsdienstonderricht toegang toe behouden. Bovendien ontwierp
het Congres nauwkeurige plannen voor de verkiezingen van juni 1847 (om de twee
jaar werd de helft van de Kamer vernieuwd) die de liberalen inderdaad eindelijk een
meerderheid, zij het slechts van twee zetels, bezorgden. De Koning kon niet veel
anders doen dan Rogier met de vorming van eenministerie belasten. Zijn homogeen
liberaal kabinet regeerde van 1847 tot 1852.
Het ontmoette onverwachte moeilijkheden. De revoluties van 1848 bedreigden

zowel Belgiës internationale positie als zijn binnenlandse rust. Frankrijks relaties
met België waren in de jaren veertig nogal koel geweest. Van 1836 af namen Franse
politici steeds weer nieuwe initiatieven
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tot onderhandelingen over een Frans-Belgische douane-unie die, naar men hoopte,
aan Frankrijk ten koste van economische concessies aan het binnen hoge tolmuren
opgesloten land, krachtige politieke invloed bezorgen zou en als tegenwicht zou
dienen tegen de Zollverein. De scherpe oppositie van de zeer protectionistische
Noordfranse industriëlen en het gebrek aan belangstelling voor het plan van de zijde
der Belgische nationalisten maakten echter dat het in feite na 1842 niet meer in
ernst werd overwogen134.. Handelstraktatenmet de Zollverein (1844), Frankrijk (1845)
en Nederland (1846) gaven wat meer ruimte aan de Belgische export en bevestigden
's lands onafhankelijke stabiliteit. Maar toen in februari 1848 in Frankrijk de revolutie
opnieuw begon, was het de vraag of België, dat in de achttiende eeuw en in 1830
er zo diep de invloed van ondergaan had, opnieuw zou worden overspoeld door de
golven van die machtige onrust. Ondanks het feit dat Leopold I zijn zelfvertrouwen
een ogenblik totaal verloor135., was de regering zo zeker van zichzelf en bleef het
over het algemeen zo kalm in België - in maart mislukten invallen van revolutionairen,
Belgische arbeiders die in Frankrijk werkten, geheel en al - dat er daar geen sprake
was van een paniek als in Duitsland of zelfs in Nederland.
Rogier slaagde erin de vooruitstrevenden de wind uit de zeilen te nemen. Met

een snelheid, die herinnert aan de cascade van edicten waarmee de voorlopige
regering van het revolutionaire België in oktober 1830 de nieuwe vrijheden had
uitgeroepen, deed hij het Parlement de census veel verder verlagen dan zelfs het
Congres van 1846 gewild had, het dagbladzegel afschaffen, hulp bieden aan
getroffen industrieën en banken. In haar overigens zeer gematigde voorstel tot
belastinghervorming zag de volksvertegenwoordiging echter een aanslag op de
eigendom en zij amendeerde het zodanig dat het resultaat zeer teleurstellend was136..
In juni 1848 moesten - wegens de censusverlaging - de Kamers ontbonden worden.
De verkiezingen werden een triomf voor de krachtig door de conservatieven
gesteunde doctrinairen, maar een verschrikkelijke nederlaag voor de progressieven,
die ondervonden dat de Parijse juni-opstand het begin betekende van de Europese
reactie. In augustus voerde een Antwerpse rechtbank een monsterproces tegen 43
democraten en zij veroordeelde zeventien ter dood. Zij kregen echter allen gratie
en werden spoedig vrijgelaten. Zodoende was het resultaat van het revolutiejaar in
België dubbelzinnig. Het dwong de doctrinaire regering tot hervormingen enmaakte
haar democratischer dan het liberale Congres van 1846 en het Parlement van 1847.
Maar tegelijk consolideerde het de doctrinaire partij als een bolwerk van de
maatschappelijke orde, vijandig aan de democratische agitatie en de sociale
vooruitstrevendheid die enkele jaren tevoren nog niet geheel aan deze groep waren
ontsnapt137..
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De successen van de liberale partij vielen in een periode van tragische economische
en maatschappelijke moeilijkheden vooral in de Vlaamse provincies. Er hoeft geen
oorzakelijk verband tussen deze verschijnselen te bestaan in de zin dat het verval
van Vlaanderen de Waalse burgerij in staat stelde om de macht te grijpen. Ook van
Vlaamse burgers kregen de liberalen immers steun. De industrialisering van België
kwam voorlopig hoofdzakelijk Wallonië ten goede, waar de grondstoffen waren, en
niet Vlaanderen, dat economisch zo lang de overmacht in de Zuidelijke Nederlanden
bezeten had. De vrijheid van 1830, de aard van het parlementaire stelsel, het karakter
van de zich vormende partijen leidden tot de heerschappij van mensen die zich in
het Frans uitdrukten, of zij nu uit Vlaanderen of Wallonië afkomstig waren, of zij zich
tot de liberalen of de katholieken rekenden138.. De verscherping van de politieke
tegenstellingen binnen de heersende klassen verminderde de betekenis van de
Vlaamse Beweging die veel te weinig representeerde om een onafhankelijke politieke
partij te vormen, en die geen keus kon doen tussen de beide groepen omdat zij bij
geen van beide voldoende gehoor vond. Er waren zowel liberale als katholieke
flaminganten; en ook de sociaal vooruitstrevenden, die vooral in Vlaanderen kleine
agitatiekernen organiseerden, waren in sommige gevallen tevens flamingant139.. Hoe
onzelfstandig de flaminganten nog reageerden, bleek in 1848 toen zij luidruchtig de
Belgische staat en de brave Belgische stabiliteit prezen. Zozeer werden zij beheerst
door angst voor Frankrijk en zijn sociale revolutie, dat de nationale bewegingen in
Midden-Europa hen, onavontuurlijke provincialen die zij ten slotte waren, vrij
onverschillig lieten.
De economische nood van de Vlaamse provincies was geen gevolg van Waalse

suprematie maar van de achterlijke produktiemethoden waaraan talloze Vlaamse
vlasspinners en linnenwevers - men schatte in 1840 hun aantal op 278 000, dat is
een derde van de werkende bevolking - vasthielden. Hun bedrijf, gelokaliseerd op
het platteland deels in huisindustriële vorm, diende vele boerengezinnen als hoofd-
of bijverdienste. In de jaren veertig stortte deze nijverheid, die een produkt leverde
dat met de Engelse, modieuze en goedkopere, mechanisch bewerkte weefsels niet
wedijveren kon en die bovendien na 1830 de Nederlandse en spoedig ook de Franse
markt gesloten zag, totaal ineen, ondanks de pogingen van de regering haar door
premies en protectie in stand te houden140.. De gruwelijke ellende die hieruit
voortkwam, accentueerde de achterlijkheid van Vlaanderen. Al overwon de Gentse
katoennijverheid de moeilijkheden van 1830 toen zij het Indonesische afzetgebied
verloor, al groeide Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen, betrekkelijk welvarend
nog onder het Verenigd Koninkrijk, werden juist in de jaren veertig een gebied dat
verschrikkelijke armoede kende - in Oost-Vlaanderen werd in 1847 28%
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van de bevolking bedeeld tegen 11,6% in 1828 -, dat erbarmelijk leed onder de
hongersnood volgend op de aardappelziekte en dat volksmassa's herbergde, ook
intellectueel minder ontwikkeld dan de inwoners van Wallonië, waar meer kinderen
de school bezochten en meer geld voor het onderwijs beschikbaar was141..
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V. Het liberalisme als systeem, 1848-1879
1. Het karakter van de periode

In september 1880 onthulde de onuitputtelijke publicist dr. Johannes van Vloten te
Den Haag een standbeeld van Spinoza met een klinkende en principiële rede. Dit
was een hoogst merkwaardige plechtigheid. Tweehonderd jaar lang was Spinoza's
wijsbegeerte in Nederland met angstige voorzichtigheid behandeld en
doodgezwegen. De laat-achttiende-eeuwse Duitse belangstelling voor hem vond
in zijn geboorteland geen echo. Integendeel, het protestantse wantrouwen was zo
groot dat de jonge Thorbecke, die in de jaren 1820 op een reis door Duitsland
geboeid raakte door dit stelsel, er van afzag daarover te schrijven want het zou hem
de kans op een Nederlandse leerstoel ontnemen1.. Pas in de jaren zestig, het
decennium dat in de periode van 1850 tot 1880 niet alleen chronologisch maar ook
inhoudelijk de spil vormt, waarom het hele leven van de Lage Landen wentelde,
werd het in Nederland mogelijk Spinoza openlijk te prijzen2.. Een van de krachtigste
blijken van deze nieuwe bewondering was het boek van Van Vloten uit 1862 Baruch
d'Espinoza met de karakteristieke ondertitel: Zijn leven en geschriften, in verband
met zijnen en onzen tijd. Maar waarlijk, het verband met de negentiende eeuw was
wel heel wat nauwer dan dat met de zeventiende, want in dit werk werd Spinoza de
rationalistische, materialistische atheïst die niet hij maar Van Vloten was. Wat echter
is een boek? Slechts door een standbeeld op te richten, kan het nageslacht zijn
dankbaarheid tot uitdrukking brengen. Jaren lang ijverde Van Vloten daarvoor.
Eindelijk, in 1880 was het zover. En zo succesvol was de inzameling geweest, dat
Van Vloten onverhoopt nog geld over had. Hij kon het, nu het volk naar het beeld
kon kijken, gebruiken voor de druk van een eerste volledige uitgave van Spinoza's
werken ten bate van hen die in staat zijn om Latijn te lezen3..
De geschiedenis, het feit en de onthulling van het Spinozastandbeeld tonen beter

dan alle theorieën, wetten of economische prestaties het karakter dat het
progressieve liberalisme in de jaren zeventig aannam. In Spinoza eerde het de
‘blijde boodschapper der mondige mensheid’ (zoals Van Vloten zijn rede betitelde4.),
de man die de ware wijsheid verheven had boven de religie en haar conflicten, die
de Hervorming voltooide en
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wiens geest het Nederlandse volk van de negentiende eeuw oproept tot
‘maatschappelijke veredeling boven alle geloofsverdeeldheid en maatschappelijke
vooroordelen’. Het is alsof de zin van het linkse liberalisme van deze generatie hier
zijn eigenaardige uitdrukking vond. Het was bij al zijn toegewendheid naar de
werkelijkheid abstract en schematisch. Het richtte geen gedenktekenen op voor de
eigen ervaring, voor de vreugden of teleurstellingen van het eigen ogenblik, maar
goot de geschiedenis, die het met zo'n eenzelvige pretentie van onpartijdigheid
bestudeerde, tot blijvend monument voor zichzelf om. Het was nationalistisch. En
al was het in hoge mate intellectualistisch, de leer van een geestelijke en
maatschappelijke elite in staat om de ingewikkelde inhoud van de
negentiendeeeuwse beschaving te begrijpen, het was toch ook min of meer
democratisch en bracht daarom zijn historische helden als standbeeld onder het
volk. De liberale standbeelden uit deze periode van de eeuw, die talloze steden in
Nederland en België sieren, moesten aan de onmondige en ongeletterde massa
de boodschap brengen niet alleen van een glorieuze toekomst maar ook van een
rijk en vrij nationaal verleden, waarin al eeuwen tevoren de emancipatie van geest
en volk begonnen was. Met aan niets twijfelende trots zochten de liberalen in de
geschiedenis naar voorgangers en zetten hen neer onder de mensen op het
marktplein. De Vlaamse liberalen ontvingen de grote antiklerikalen van de zestiende
eeuw zelfs blijmoedig in het eigen gezin en vernoemden niet slechts hun straten en
pleinen maar ook hun zoons naar Marnix van St. Aldegonde5..
Zo kwam het dat de jood Spinoza, die in het Latijn schreef, het symbool werd van

Hollandse vooruitstrevendheid; zo kwam het dat de teruggetrokken mysticus zijn
plaats vond op straat juist toen de liberalen én in België (1879) én in Nederland
(1878) met een eenzijdigheid waarvan men de tragische grootheid niet ontkennen
kan, besloten hadden de volksmassa's door middel van een reorganisatie van het
lagere onderwijs tot de vrije, liberale gedachte op te heffen. De onderwijswetgeving
was de scherpste uitdaging van een liberalisme dat zich van zijn romantische
oorsprong had losgemaakt en ontwikkeld tot een systeem. Maar zowel in Nederland
als in België bleek het in deze vorm zo'n afkeer op te roepen, dat zijn triomf in feite
zijn nederlaag werd. De bevestiging van het liberalisme in de jaren vijftig, de groei
van de weerstand ertegen en de polarisatie van de beschaving in de jaren zestig,
de agressie van het liberalisme en zijn greep naar de massa in de jaren zeventig
zijn de thema's die de geschiedenis van België en Nederland in het derde kwart der
eeuw beheersen.
De uiterlijke lotgevallen van het liberalisme in België en Nederland vertonen

gedurende deze periode merkwaardig veel overeenkomst. Al verschenen
doctrinarisme en radicalisme er in verschillende gedaante, toch
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lijkt het of zij grosso modo aan dezelfde groeiwetten gehoorzaamden. Maar wat
betekenen deze namen? De term doctrinair liberalisme werd gebruikt voor de variant
die zich in de Restauratieperiode ontwikkelde. Liberalen als Royer-Collard en Guizot
duidde men in de jaren twintig wat spottend als doctrinairen aan en zij hebben dit
als een compliment aanvaard. Op de Belgische liberalen werd in die vroege tijd de
benaming nog niet toegepast. Pas nadat zij zich als leiders van de staat hadden
gevestigd, riepen hun tegenstanders hen om hun doctrinarisme ter verantwoording.
In Nederland vindt men de term minder vaak; over het algemeen werd daar zijn
oorspronkelijke betekenis gehandhaafd en duidde hij een man aan die al te
stelselmatig aan zijn willekeurige principes vasthoudt6.. Nu doet een naam er niet
veel toe en deze naam is nuttig genoeg om hem als terminus technicus te gebruiken.
Het blijft echter nodig steeds te bedenken dat de liberalen van de jaren twintig
doctrinairen werden genoemd, niet omdat zij een duidelijk systeem hadden, maar
omdat de aristocraten glimlachten over de gewichtige theorieën die zij opstelden
en de geleerdheid die zij ten toon spreidden. Een gesloten doctrine immers bezaten
de doctrinairen niet. En toen van de jaren 1840 af in Frankrijk en België het
romantische doctrinarisme door linkse groepen werd bestreden, was dat niet wegens
de eigen positieve inhoud van een systeem dat geen systeem was, maar om de
beperkingen ervan. De oppositie tegen de doctrinaire liberalen kritiseerde het feit
dat zij onzeker waren over talloze naar haar mening essentiële vraagstukken, dat
zij de democratie niet steunden of bevorderden, dat zij de Kerk niet aanvielen, dat
zij de staat niet hoog genoeg achtten en in het algemeen zo veel ongedaan lieten;
en wrevelig over wat zij als de vaagheid van haar voorgangers beschouwde, trachtte
zij een echt systeem te bouwen waarin haar sociale, politieke en historische
interpretaties met logische consequentie tot een geheel werden samengevoegd.
Het is het eenvoudigst om deze liberale, maar antidoctrinaire opinie met de term
links-liberaal aan te duiden.
De grote tijd van de doctrinaire kabinetten liep in België en Nederland vrijwel op

hetzelfde ogenblik ten einde. Rogier viel in 1852, Thorbecke in 1853. Beidenmoesten
buigen voor de scherpe antiliberale wind die door Europa joeg. In geen van beide
landen echter konden de conservatieven de regering overnemen. Van 1852 tot 1855
was in België een kabinet aan het bewind dat een liberaal karakter toonde, maar
ernaar streefde voorzichtig en onpartijdig te zijn. In Nederland kwamen in 1853
liberalen van dezelfde nuance aan de macht. Noch de Belgische noch de
Nederlandse moderaten hielden het lang vol. De beweging naar rechts was nog
niet voltooid. In 1855 trad in België een rooms-katholiek ministerie op; in Nederland
verscheen in 1856 een lid van de positief protestantse partijen aan het hoofd van
het kabinet. Beide regeringen bleven
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slechts twee jaar aan de macht. In 1857 maakten de Belgische katholieken plaats
voor een nieuw doctrinair bewind; in Nederland echter ontwikkelde de situatie, die
voor een deel werd beheerst door 's Konings verzet tegen het zuivere doctrinarisme,
zich anders en iets langzamer. Zwakke en kleurloze moderaat-liberale combinaties
werden beproefd met het doel de gevreesde Thorbecke zo lang mogelijk uit de
regering te houden. Pas in 1862 trad hij opnieuw op en de liberale opinie behield
met een onderbreking van vijf jaar (namelijk van 1866 tot 1868 en van 1874 tot
1877) tot 1878 de macht. In België bleef het liberale regime, zij het niet zonder
heftige crises, tot 1870 in stand, week toen voor een katholiek kabinet, maar regeerde
van 1878 tot 1884 opnieuw. Over het geheel is de parallellie dus treffend. Tussen
1848 en 1878 handhaafden de liberalen zich zowel in Nederland als in België precies
zeventien jaar.
Maar ook tijdens de jaren dat zij niet aan de macht waren, vormden zij het

middelpunt van de politieke en algemeen culturele beweging. Van hen gingen de
initiatieven uit. In de strijd tegen hen groeiden nieuwe opinies naar een duidelijke
definitie. Terwijl het links-liberalisme in België echter al in de jaren vijftig een kracht
werd die, al hoefde men er nog niet mee te rekenen, toch naar een eigen positie
scheen te streven en sinds 1858 in het Parlement werd vertegenwoordigd, deed in
de Nederlandse Tweede Kamer de eerste links-liberaal pas in 1869 zijn intree. Ook
de omvorming van de rechtse partijen begon in België vroeger dan in het Noorden.
De neiging van bepaalde groepen onder de rooms-katholieken om een politiek
systeem te scheppen dat vrij stond van de gevierde constitutie van 1831, dat zo ver
mogelijk van de liberale gedachten verwijderd was en de deur op een kier naar
sociale maatregelen en een zekere mate van democratie opende, werd al in de
jaren zestig manifest. Pas in de jaren zeventig verscheen in de protestantse partijen
van Nederland een groep mensen die op grond van hun eigen bijzondere inzichten
een vergelijkbaar programma samenstelde. Maar al kwam dus de oppositie tegen
het doctrinarisme in Nederland een decennium later dan in België tot een zekere
rijpheid - in het begin der eeuw was de Nederlandse oppositie twee decennia bij de
Belgische ten achter! -, in beide landen lag het keerpunt van deze periode in de
jaren zestig.

Al was de positie van de twee landen op het internationale vlak uiteraard geheel
verschillend, toch voerden de regeringen onder de druk van de dramatische
verwikkelingen in Europa op heel wat punten eenmin of meer gelijksoortige politiek.
De voorwaarde en de garantie van Belgiës bestaan was zijn neutraliteit. Daartoe
had de Londense Conferentie op 21 januari 1831 besloten en daar hing de
internationale existentie van de staat klaarblijkelijk van af. De gemiddelde inwoner
van België zal in
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deze opgelegde status wel zonder zorg en met een zekere dankbaarheid hebben
berust. Gaf hij niet de zekerheid van een beschermd en aan eigen belangen gewijd
leven? Een land dat buiten Europa geen bezittingen had en er voorlopig ook geen
wilde hebben, een staat waarvan de Europese irredenta - Limburg en Luxemburg
en met enige fantasie kon men er ook Zeeuws-Vlaanderen bij rekenen - soms een
zoete patriotse pijn veroorzaakten maar geen zakelijk probleem hoefden te vormen,
omdat er nu eenmaal geen gevaarlijke pro-Belgische agitaties tegen de
vreemdelingenheerschappij of wat daar voor door ging plaatshadden, een dergelijke
gemeenschap richtte haar ambitie natuurlijkerwijs op de innerlijke vervolmaking en
niet op het spelen van een wereldrol. In het Parlement onthielden de partijen zich
van scherpe discussies over de buitenlandse politiek en slechts zelden waren het
kwesties van die aard die hen verdeelden. In de hele gespannen periode van 1850
tot 1870 hadden de ministers van Buitenlandse Zaken nooit enige moeite om hun
begrotingen door de Kamer van Vertegenwoordigers aanvaard te krijgen. Zij vonden
in al die jaren in totaal nog geen veertig tegenstemmers tegenover zich terwijl hun
collega's van Binnenlandse Zaken met ongeveer negentig, en die van Justitie met
meer dan 270 tegenstemmers hadden af te rekenen. Al was er uiteraard geen
algemeen aanvaarde opinie over wat in het buitenland gebeurde en reageerden de
katholieken bijvoorbeeld anders op de instelling van het Franse Keizerrijk dan de
liberalen, dit had geen effect op de waardering van Belgiës eigen politiek en brak
de patriotse consensus over de noodzaak en de schoonheid van zijn neutraliteit
geen ogenblik. Bovendien leek de onafhankelijkheid van de staat zo vaak en ernstig
bedreigd dat het alleen daarom al hoogst gevaarlijk werd geacht om van de
buitenlandse politiek een geschilpunt der partijen te maken.
De positie van Nederland was uiteraard anders. Het stond economisch directer

met de wereld in verbinding omdat het meer bleef in- en uitvoeren - ter waarde, per
hoofd van de bevolking, van ƒ 103 in 1850, ƒ 260 in 1875, ƒ 1138 in 1913 tegen in
België in dezelfde jaren ƒ 46, ƒ 217 en ƒ 5467. -, over eigen scheepvaart - 527 000
ton in 1876 tegen 48 000 in België - en eigen afzetgebieden beschikte. Het werd
niet belemmerd door een internationaal statuut en was in principe volkomen vrij om
geheel naar individueel inzicht te handelen. Het bezat bovendien grote koloniën,
het enige dat het land, naar eigen schatting, boven de status van een
derderangsmogendheid verhief8.. Het is dan ook niet verwonderlijk dat problemen
van buitenlandse en veel meer nog van koloniale politiek een zekere invloed
uitoefenden op de gedragingen van de partijen. Zo keerden de doctrinairen zich
tijdens de Krimoorlog heftig tegen de moderate regering, omdat zij niet flink genoeg
zou zijn opgetreden en een weifelende, kruipende neutraliteit toepaste, niet de
moedige, op-
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rechte, zedelijk krachtige die Thorbecke eiste9.. In de jaren zestig kwam het enkele
malen voor dat een der Kamers een begroting van Buitenlandse Zaken verwierp;
en één keer leidde dit tot een ernstige crisis. Maar al aarzelden de partijen dus niet
om ook de buitenlandse politiek tot een belangrijk discussiepunt te verheffen en
ontbrak een zo volkomen eenstemmigheid ten aanzien van Nederlands houding
tegenover de wereld, dit verhinderde het land niet vaak in vrijheid te doen wat het
gebonden België eveneens deed en zich terug te trekken in een neutraliteit die
positief werd gewaardeerd, maar - mede om het verschil met de Belgische situatie
te onderstrepen - onafhankelijkheidspolitiek werd genoemd.
Vrij algemeen werd aangenomen dat niet alleen juridisch maar ook machtspolitiek

de positie van België zwakker was dan die van Nederland. De voortdurende
bedreiging van België door het onmiskenbare Franse imperialisme vond geen
equivalent in de vage, nooit duidelijk uitgesproken verlangens die wellicht in sommige
annexionistische Duitse kringen ten aanzien van Nederland leefden. Het was
bovendien niet geheel ondenkbaar dat de andere grote mogendheden Frankrijk in
België zouden toelaten. Was Denemarken niet onbeschermd gebleven, was Savoye
niet opgeofferd, was in het algemeen de ontwikkeling in Europa niet tegentrijdig aan
het voortbestaan van kleine staten? Natuurlijk, zulke vragen pasten ook op
Nederland. Maar wie kon met vertrouwen voorspellen wat er met dat land gebeuren
zou indien het aan een grote nabuur ten prooi viel? Hoe en door wie en op grond
van wat voor soort compromis zouden de koloniën ooit verdeeld kunnen worden?
Intelligente commentatoren waarschuwden dan ook met goede argumenten tegen
de angst van de publieke opinie in Nederland en de geruchten die er de ronde
deden: Pruisen had in 1867 werkelijk aan belangrijker dingen dan de opslorping
van Nederland te denken en wat voor nut zou het Duitsland van na 1870 trekken
uit zo'n annexatie10.? Aan de Franse hoop op en het Franse belang bij een annexatie
van België kon ondanks alle diplomatieke ontkeningen géén redelijke twijfel bestaan.
En daar kwam bij dat België, hoezeer het zich ook tegen de politiek van Frankrijk
mocht verzetten, van dat land cultureel afhankelijk bleef in een veel grotere mate
dan Nederland cultureel afhankelijk van Duitsland werd. Want al maakte Duitsland
op de Nederlandse beschaving zo'n enorme indruk dat vrijwel alle politieke
groeperingen uit Duitse voorbeelden of Duitse doctrines hun inspiratie putten (van
een romantische protestant als Groen van Prinsterer, die bij Stahl in de leer ging,
tot een links-liberaal als S. van Houten, die Schopehauer nodig had voor hij de
politiek begon te begrijpen, of een christendemocraat als Abraham Kuyper, die aan
Stoecker een deel van zijn inzichten dankte) er is toch nooit sprake geweest van
een echte geestelijke overheersing. In België, waar het politieke leven en de cultuur
in
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haar hoogste vorm nog steeds Franstalig waren, drong de in zekere zin ten onrechte
vreemd genoemde Franse beschaving zo diep door dat men soms kon twijfelen of
de Belgische stijl meer was dan een variant ervan. Het is niet verwonderlijk dat ook
deze factor België kwetsbaarder deed schijnen dan Nederland.
Ernstiger en dieper nog werd de onzekerheid als men zich afvroeg wat precies

de grondslag en de rechtvaardiging van het Belgische nationalisme vormde. De
paradox van het Belgische nationale leven bestond hierin, dat de naïef
nationalistische overtuiging, die ondanks de scherpe spanningen en de fundamentele
tegenstand van de orangisten de beginjaren van de onafhankelijkheid had
gekenmerkt en zo fraai bevestigd scheen door de betrekkelijke rust en saamhorigheid
in 1848, problematischer werd naarmate de staat zich in de tweede helft der eeuw
consolideerde. In het Parlement en het officiële politieke leven hield men zonder
kritiek aan de hypothesen van 1830 vast. Nog steeds werd de totstandkoming van
de Belgische staat voorgesteld als het eindpunt van een eeuwenoude ontwikkeling.
In 1859 zette de katholieke politicus en actieve brochures-schrijver A. Dechamps
uiteen dat de Belgische staat uit een driehonderdjarig proces van assimilatie en
kristallisatie, uit een langzaam werk van nationalisatie was gegroeid en historisch
hechter gevestigd was dan Polen of Lombardije11.. Théodore Juste (1818-1888), de
vruchtbare, in al zijn middelmatigheid karakteristieke historicus voor de
geïnteresseerde, maar niet hoog ontwikkelde Belgische burgerij, schreef zijn naar
schatting veertigduizend bladzijden rijke oeuvre om aan te tonen dat de Belgische
onafhankelijkheid lang vóór 1830 werd voorbereid en de Belgische nationaliteit op
aller eerbied recht had12.. De historici waren het erover eens dat de Belgische natie
ondanks haar tweetaligheid een fundamentele eenheid vormde.Want zij was zuiver
Germaans en dankte aan Frankrijk slechts de taal waarin haar cultuur zich uitdrukte.
Naar haar wezen was zij vijandig aan de Romaanse wereld omdat zij godsdienstig
was, dachten de katholieken, en antirevolutionair; omdat zij doordrongen was van
individualistische Germaanse vrijheidsliefde, meenden de liberalen, en gekant tegen
de Romaans-katholieke autoriteitsidee13.. Het merkwaardige was dat zulke stellingen
werden verdedigd door historici die uitsluitend Frans schreven en voor het merendeel
van Duitsland noch de taal noch de geschiedwetenschap kenden.
Toch begonnen zich in dit harnas van historische ficties gevaarlijke barsten te

vertonen. De partijstrijd nam zulke vormen aan dat het soms onmogelijk scheen de
nationale eenheid te handhaven. Dorp en stad, geloof en ongeloof, Vlaming enWaal
waren niet meer zoals in het begin der eeuw slechts draden in het grote weefsel,
ze werden onbeweeglijke elementen van een goed georganiseerde politieke en
levensbeschouwing.
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Met de roekeloze intellectuele heerszucht, die zo kenmerkend is voor de tweede
helft der negentiende eeuw, eisten de leiders van de verschillende volksgroepen
exclusieve rechten voor zich en hun volgelingen. Wat voor zin had het zich patriot
en Belg te noemen als men zijn buren hun scholen, hun begraafplaatsen, hun kerken
niet gunde? Wat bond Vlaming en Waal, gelovige en agnosticus, boer en
stadbewoner? Natuurlijk, overal in Europa kwamen klerikalen en antiklerikalen
tegenover elkaar te staanmaar nergens was de strijd zo hysterisch als in het vanouds
homogeen katholieke België, een klein land zonder grote problemen of grote
enthousiasmes dat zijn hele politieke streven aan deze conflicten ging wijden. En
omdat de negentiende eeuw met haar nog zo simplistische sociologische inzichten
het leven trachtte te begrijpen door zoveel mogelijk verschijnselen onder één noemer
te brengen, kwam onvermijdelijk de wezenlijk antinationale gedachte op als zou het
katholieke en landelijke Vlaanderen in geest, taal, levensvorm en afkomst totaal
verschillen van het verstedelijkte en agnostischeWallonië. In sommige kringen ging
men spreken van een Vlaams ‘volk’ en meendemen - natuurlijk geheel ten onrechte
- het in de geschiedenis al sinds eeuwen op te merken. In het eveneens diep
verdeelde Nederland kregen de conflicten tussen klerikalen en antiklerikalen,
katholieken en protestanten, het land en de stad nooit zulk een heftigheid dat zij de
natie dreigden uiteen te doen vallen.
Maar al stond België in de rangorde der staten waarschijnlijk iets achter Nederland

en was het aan ernstiger binnen- en buitenlandse gevaren blootgesteld, zijn
economische groei bleef sneller. Zelfs op het sinds eeuwen bij uitstek geprivilegieerde
gebied van de Nederlandse economie, de handel, was de Noordelijke expansie -
van een totale in- en uitvoer ter waarde van 783 miljoen goudfranken per jaar in de
jaren vijftig tot 2186 miljoen in de jaren zeventig - kleiner dan de Belgische die van
729 tot 2511 steeg14.. De Belgische bevolking groeide langzamer dan de Nederlandse
(met 14,9% in de periode van 1850 tot 1870 tegen 16,7% in Nederland) maar bleef
aanmerkelijk groter (5 100 000 in 1870 tegen 3 600 000)15.. Aangezien het Belgische
sterftecijfer, dat in 1830 ongeveer gelijk was aan het Nederlandse, in deze jaren
snel daalde en het Nederlandse pas na 1875 naar beneden begon te gaan, ligt de
oorzaak van de grotere bevolkingsgroei van het Noorden bij het hogere
geboortencijfer, dat ongeveer constant bleef (36‰ in 1830, 35‰ in 1880), terwijl
het Belgische van 33‰ tot 30‰ zakte16.. Getallen als deze geven de voorsprong
van België in de modernisering van de economische structuur duidelijk aan. Pas
op het einde van de eeuw begon het Noorden het sociale en economische niveau
van het Zuiden weer te naderen en was er een groter percentage van de
beroepsbevolking werkzaam in de industrie (33,4% omstreeks 1910 tegen 50% in
België) dan in de landbouw (27%
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tegen in België 23%); pas toen werkte in beide landen ongeveer 60% van de
arbeiders in bedrijven van meer dan vijftig man17.. Pas in de jaren zeventig of tachtig
schijnt ook in Nederland de vraag naar arbeiders in evenwicht te zijn gekomen met
het aanbod, een verschijnsel dat al twintig of dertig jaar tevoren in België zijn beslag
kreeg18.. En pas in de twintigste eeuw ontwikkelde Nederland een welvaartstechniek
die de levensverwachting er langer, de zuigelingensterfte en het sterftecijfer in het
algemeen er kleiner maakte dan in België. Maar pas aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog waren beide bevolkingen vrijwel even talrijk en op ongeveer
dezelfde wijze over de verschillende beroepen verdeeld, al bleef de Nederlandse
belangstelling voor handel en verkeer en de Belgische interesse voor de industrie
iets groter dan in het buurland.
Er was in het derde kwart van de negentiende eeuw nog steeds weinig neiging

bij de twee volkeren tot intiemere contacten. Al werden hun economische
betrekkingen in deze periode van snel groeiende handel veel nauwer, zij namen
toch minder sterk toe dan die met andere Europese staten19.. Van wederzijdse
beïnvloeding op cultureel of politiek gebied valt niet veel te merken. Dit is ook
begrijpelijk. Frankrijk, Engeland, Duitsland konden voorbeelden en inspiratie geven.
Wat zou men winnen door te kijken naar de vroegere staatgenoten? Over het
algemeen waren de Belgen overigens waarschijnlijk eerder bereid zich op een
Nederlands precedent te beroepen dan omgekeerd. Al aanvaardden deNederlanders
het bestaan van België nu zeker als een noodzakelijkheid, heel ernstig namen zij
hun buren niet. Tijdens de diplomatieke onderhandelingen tussen de twee landen
was de Nederlandse toon zo gereserveerd dat hij hoogmoedig werd. De Belgische
Franstalige cultuur leek de Noorderlingen in vergelijking met de autochtone Franse
beschaving geen diepe studie waard. En de Vlaamse letterkunde of de Vlaamse
filologie behielden in hun ogen iets zo kinderlijks dat zij er zich in zachte ogenblikken
over vertederden maar hen niet als een werkelijke bijdrage tot de Nederlandse
beschaving beschouwden, al vonden sommige Vlaamse schrijvers, vooral
Conscience, aftrek bij de eenvoudigen onder het Noordelijke lezerspubliek.
Merkwaardig klein was ook de Nederlandse invloed zelfs op de bewust Vlaamse

cultuurdragers die vooral in de jaren zestig het Nederlandse karakter van hun
beweging en hun verwantschap met Nederland in het algemeen sterk
beklemtoonden20.. Het is natuurlijk waar dat Nederland naast de andere
Westeuropese landen slechts zeer weinig te bieden had. Het is evenzeer waar dat
in Nederland zelfs zij die enige belangstelling voor de Vlamingen toonden - en hun
aantal was gering genoeg! -, alle pogingen tot nauwere verbindingen en
Grootnederlandse concepties verschrikt afweerden: een Vlaamse afscheiding uit
België of zelfs maar een
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scherpe Vlaams-Waalse tegenstelling zou België, dat slechts indien het krachtig
was, voor het Noorden zijn oude functie van barrière tegen Frankrijk vervullen kon,
fataal verzwakken21.. Toch is het hoogst karakteristiek en eigenlijk enigszins
bevreemdend dat zelfs sommige radicale, weliswaar in het Frans schrijvende, maar
Vlaamsgezinde en pro-Nederlandse liberalen, die de revolutie van 1830 betreurden
en ijverig probeerden om de Belgen hun katholicisme af te leren door een onorthodox
protestantisme te prediken, wel - vooruitlopend op Max Weber - de Nederlandse
Republiek gebruikten als een van de bewijzen voor hun stelling dat de economische
en politieke vooruitgang in de nieuwe geschiedenis aan het protestantisme te danken
was, maar blijkbaar geen weet hadden van de moderne, uiterst liberale Nederlandse
theologie uit de jaren vijftig en zestig, waarmee zij hun beschouwingen in hogemate
hadden kunnen verrijken22.. Hun protestantisme kwam voort uit Franse23. of Engelse,
niet uit Nederlandse bron.
Ondanks dit wezenlijke en wederzijdse gebrek aan kennis was de Belgische

belangstelling voor het Noorden, hoe klein ook, toch altijd nog groter dan de
Nederlandse belangstelling voor het Zuiden. Een belangrijk element van dit
verschijnsel was de natuurlijke, maar in het geheel niet constante neiging van
sommige Vlaamsgezinde intellectuelen om steun te zoeken bij de taalgenoten. Een
ander element was de strijd tegen het klerikalisme. De merkwaardige radicale
econoom, die later hoogleraar te Luik werd, Emile de Laveleye, publiceerde in 1858
een warme brochure waarin hij Nederland en de Nederlandse schoolwetgeving als
voorbeeld aan België aanprees, omdat het principe van de scheiding van Kerk en
Staat er zuiver werd toegepast24.. De Belgische liberalen verdedigden trouwens in
het algemeen hun schoolpolitiek van de late jaren zeventig door vooral op de
Nederlandse toestanden te wijzen aangezien die, naar hun mening, toonden dat
neutraal onderwijs mogelijk en gunstig was25.. Hun invloedrijke Ligue de
l'enseignement van 1864 had de oude Maatschappij tot Nut van 't Algemeen tot
voorbeeld26.. Een nog grotere troost echter vonden sommige Belgen in de
geschiedenis van de Republiek. De liberalen deden mee aan de verering van de
zestiende-eeuwse Geuzen. Op 1 april 1872 kwamen zelfs Vlaamse liberalen naar
Den Briel om mee te feesten bij de herdenking van 157227.. Maar ook de Gouden
Eeuw inspireerde hen omdat zij liet zien hoe een klein, progressief volk een
wereldmacht kon worden. Speciaal het koloniale verleden trok enkelen aan. Koning
Leopold II, vol bewondering trouwens ook voor het cultuurstelsel en gefascineerd
door het ‘batig slot’28., hield niet op dat aan zijn thuiszittende onderdanen voor te
houden. En een van de zeer weinige voorbeelden van directe invloed van het
Noorden op het Waalse Zuiden is de - slechte - nabootsing van Multatuli's Max
Havelaar door de Brusselse
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accountant Jules Babut (1827-1895), die in 1869 zijn roman à thèse Félix Batel ou
la Hollande à Java publiceerde waarin hij de noodzaak van koloniaal bezit duidelijk
maakte, de Nederlandse koloniale politiek aan de kaak stelde en entree in, of een
stuk van Nederlands-Indië voor België vroeg29.. Al was dus de met Nederland
sympathiserende groep in België gedurende deze periode kleiner en veel minder
invloedrijk dan in de tijd van het orangisme na 1830, er bleef tenminste hier en daar
voor de vroegere landgenoten een belangstelling bestaan die in het Noorden geen
equivalent vond. Nog steeds handhaafden zich de oude verhoudingen: Nederland,
opgesloten in zijn enigszins conservatief en zelfgenoegzaam nationaal besef, zag
aan het zijn blik soms noordwaarts richtende België vrij onverschillig voorbij.
In de buitenlandse politiek van België kwamen de onzekerheid van 's lands positie,

het zelfbewustzijn van een welvarend en actief volk en waarschijnlijk ook demateloze
ambities van koning Leopold II30. tegelijkertijd tot uitdrukking. Toen de doctrinaire
regering in 1848, onder druk van de radicale idealisten, enige beperkingen aanbracht
in de kosten van de defensie en de diplomatieke dienst, deed ze dat weifelend en
met tegenzin. Deminister van Financiën, Frère-Orban, trachtte in een hartstochtelijke
rede in het Parlement aan te tonen hoezeer ook een neutraal land als België zijn
leger en zijn diplomaten nodig had en hij aarzelde niet om te suggereren dat voor
België de omstandigheden van de dagminstens even gunstig waren voor het spelen
van een wereldrol als zij in de zeventiende eeuw geweest waren voor Nederland31..
Hij zal dat zelf nauwelijks geloofd hebben; toch was zijn optimisme meer dan
gemakzuchtige illusie en drukte het iets uit dat aan de Belgische zelfbeschouwing
van die jaren eigen was. Hoezeer ook slechts een kleine, neutrale staat, België was
naar eigen schatting meer dan een nijver landje zonder gewicht. Het groeide. Zijn
neutraliteit moest zo sterk zijn dat zij eerbied wekte; zij moest zozeer het besef
representeren van Belgiës plichten dat zij, wel verre van alleen een garantie en een
limitering te zijn, een daad werd en een trotse grondslag van Europa's rust32..
De meest eigenaardige vorm gaf Emile Banning aan deze stelling. Banning

(1836-1898), de zoon van een Amsterdammer die na 1830 in Luik ging wonen,
werkte eerst voor de halfblinde doctrinaire woordvoerder Devaux. Deze vestigde in
de vroege jaren zestig de aandacht van deminister van Buitenlandse Zaken, Charles
Rogier, op de hoogst bekwame, maar lichamelijk ernstig gehandicapte jongeman.
Rogier verbond hem aan het ministerie, waar hij al spoedig dank zij het talent en
de degelijkheid waarmee hij memoranda wist samen te stellen, een belangrijke
figuur achter de schermen werd. Hij was een nerveus, hartstochtelijk werker, die
zich uitputte bij zijn onderzoekingen omdat hij zich heftig en
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idealistisch met de gedachten welke hij ambtshalve verdedigde, vereenzelvigde.
Oorspronkelijk was hij niet. Maar hij had een onovertroffen gave om aan de ideeën
van zijn meesters de kracht van een systematische uiteenzetting te verlenen. Zo
gaf hij substantie aan de dromerige wensen van Rogier; en daarna hielp hij Leopold
II, die hij pas laat doorzag, een idealistische rechtvaardiging te ontwerpen voor zijn
Kongo-politiek. Deze auteur echter, die zijn leven had besteed aan het schrijven
van patriotse studies, die België een hoog doel had gewezen en een grandioze rol
in Europa en Afrika wilde doen spelen, eindigde in het diepe pessimisme van het
fin-de-siècle dat de massa's en hun caesars komen zag, nu de liberale
middenklassen in schande, zwakheid en hopeloze verdeeldheid hun invloed en taak
hadden verspeeld33..
In de jaren zestig stelde hij merkwaardige beschouwingen op over de aard van

de Belgische neutraliteit34.. Hij was ook hier niet origineel maar systematiseerde
allerlei gedachten die hij bij anderen gevonden had. Zijn hoofdmotieven waren, ten
eerste, dat de Belgische neutraliteit steeds sterker werd doordat zij beproeving na
beproeving - in 1840, in 1848, tijdens de Krimoorlog, in de troebele jaren zestig -
triomfantelijk doorstond, ten tweede, dat zij een missie representeerde. Want het
was Belgiës met zorg gedefinieerde en met kracht gehandhaafde neutraliteit die
met haar sterke armen de formidabele strijders, Frankrijk en Duitsland, belette elkaar
zo dicht te naderen dat zij vechten konden. In 1866 wijdde hij een fraaie nota aan
Belgiës essentiële taak als bufferstaat, een bufferstaat die echter, wilde hij zijn
functie in het belang van Europa naar behoren vervullen, gebiedsuitbreiding moest
krijgen35.. In deze stukken verscheen dus een ten behoeve van de Belgische
diplomatie ontworpen positieve opvatting van de neutraliteit als hoeksteen van
Europa. In een diplomatiek rondschrijven van 12 augustus 1868 werd zelfs het feit
dat België uit verschillende volksdelen was samengesteld als rechtvaardiging van
het nationale bestaan aangevoerd. Want, zegt de nota, wat voor veranderingen
Europa ook zal ondergaan, Belgiës onafhankelijkheid en neutraliteit blijven niettemin
een politieke, men zou kunnen zeggen, een maatschappelijke noodzaak. Aan de
grens van de grote naties immers leven bijna altijd bevolkingen waarin de twee
elementen elkaar naderen en zich vermengen. Dit tussengebied is zodoende het
natuurlijke domein van secundaire, neutrale staten. Op deze wijze werd juist in de
tijd dat het in theorie en in feite sterkere Nederland slechts angstig op een bescheiden
voortzetting van het eigen bestaan hoopte, voor België een zinvolle taak geschapen.
Pas decenniën later begon ook Nederland zijn onafhankelijkheidspolitiek genoemde
neutraliteit tot een zending te verheffen, maar het dacht toen niet zozeer een barrière
te zijn als wel een toevluchtsoord van vrede en deugd.
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Zowel de onzekerheid over de basis van Belgiës existentie en de vorm van zijn
grenzen als de daarmee samenhangende behoefte om de eigen waarde te
overdrijven, maakte de Belgische diplomatie, ook al omdat zij lang door de
oud-revolutionairen van 1830 beheerst werd, veel actiever en beweeglijker dan die
van de Nederlanders die na 1848 even aristocratisch en stijf van toon als tevoren
bleef. Over het algemeen waren de diplomatieke betrekkingen tussen de twee
landen redelijk goed maar vrij koel. De in 1848 tot stand gekomen verzoening bleef
gehandhaafd; zij leidde echter niet tot inniger samenwerking. Na de staatsgreep
van Lodewijk Napoleon nam Thorbecke een initiatief om het bestaan van België,
door hem als essentieel voor Nederland beschouwd, te beveiligen. Hij streefde naar
een verbond van België, Nederland en Engeland waarbij ook Pruisen zich aan zou
sluiten. Maar door zijn val in 1853, die voor een deel waarschijnlijk aan Franse
invloed en aan de pro-Napoleontische neigingen van de Koning te wijten was, liepen
zijn onderhandelingen op niets uit. Trouwens, de Frans-Engelse toenadering in
verband met de Krimoorlog verminderde het gevaar van een Franse expansie naar
het Noorden. Tijdens de Krimoorlog zelf liet noch België noch Nederland zich tot
deelneming verleiden en beide landen toonden op deze wijze hoe gelijksoortig de
tendenties van hun buitenlandse politiek waren. Toch was in allerlei opzichten hun
stemming tegenover elkaar zeer kritisch. Toen in 1851 een nieuw handelsverdrag
ter vervanging van dat van 1846 werd opgesteld, leidde dit tot ernstige oppositie in
de Belgische Kamer van Afgevaardigden. En toen de beide regeringen enkele jaren
later probeerden liberalere principes in te voeren, reageerde de Nederlandse Tweede
Kamer afwijzend en verwierp zij het ontwerp in 1858 tot grote ergernis van de Belgen.
In het algemeen werkte het Nederlandse Parlement de regering, die voor diverse
hinderlijke problemen in haar betrekkingen met België een oplossing trachtte te
vinden, hardnekkig en kleingeestig tegen. Pas in het begin van de jaren zestig werd
over enkele belangrijke kwesties een compromis bereikt. Maar dit was niet voldoende
om de hemel geheel op te klaren, want onmiddellijk daarna vielen de regeringen
terug in het vruchteloze gekibbel dat de betrekkingen al zo lang kenmerkte.
Toch waren de gevonden oplossingen zeer nuttig. In 1863 en 1865 werden de

douanerechten tussen beide staten verlaagd. Van grotere betekenis echter was de
overeenkomst van 1863 tot afkoop van de Scheldetol. Dit was sinds 1839 een
pijnlijke zaak geweest36.. Tegenover de Nederlandse verplichting om de op
Nederlands gebied gelegen Scheldemond bevaarbaar te houden stond het recht
om een tol van ƒ 1,50 per ton te heffen op alle scheepvaart naar België. De Belgische
regering had onmiddellijk besloten om de schepen die op Antwerpen voeren van
de be-
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taling te ontheffen en zelf deze last op zich te nemen. Met de krachtig zich
ontwikkelende handel groeiden de hiermee gemoeide bedragen zeer aanmerkelijk.
Terwijl de Belgische staat in 1840 een 600 000 franken aan tolrechten besteedde,
gaf hij er in 1862 meer dan twee miljoen aan uit. In totaal liep het bedrag van 1839
tot 1862 op tot ongeveer 28 500 000 franken. Van 1853 af deed de Belgische
regering pogingen om een einde te maken aan deze toestand, die lastig was en
wegens de herinnering aan de periode dat de Nederlanders de Schelde gesloten
hielden - en dat was tot in de jaren 1790 het geval geweest -, vernederend leek37..
Maar het duurde lang voor zij succes had. Zij moest in de eerste plaats de
mogendheden die zo lang van de terugbetaling van de tolgelden door België hadden
geprofiteerd, ervan overtuigen dat dit geen plicht maar een gunst en dus intrekbaar
was. Dank zij meesterlijk gevoerde onderhandelingen - en dank zij de afschaffing
van de Sonttol in 1856, een mooi precedent - slaagden de Belgen er ten slotte in
Engeland een bedrag van negen miljoen franken voor de afkoop van de hele tol
beschikbaar te doen stellen. Vele andere mogendheden waren voorgegaan. En de
overigens weinig soepele Nederlandse regering had zich bereid verklaard haar
rechten tegen een bedrag van meer dan 36 miljoen, waarvan België zelf meer dan
een derde voor zijn rekening nam, afstand te doen. Eindelijk was de vaart op
Antwerpen volkomen vrij. Eindelijk was het laatste, hatelijke restant van Nederlands
oude superioriteit verdwenen. Eindelijk, zei minister Rogier in de hooggestemde
kamerrede waarin hij over het succes sprak, zullen de sinds al te lang gestoorde
betrekkingen met Nederland nauwer en duurzamer kunnen worden38..
Hoe nauw en hoe duurzaam? De vraag is zeer gecompliceerd. In de volgende

jaren immers werden de relaties op een hoogst eigenaardige wijze verward, zowel
door soms bepaald vijandige pretenties van België als door Belgische uitnodigingen
tot een zeer intiem samengaan. Het is alsof Rogier, die de verantwoordelijkheid
voor het buitenlandse beleid droeg, geïnfecteerd was door het troebele klimaat in
Europa en de ambities van zijn leidende staatslieden. Hij trachtte in de roekeloze
stijl van Napoleon III en Bismarck mee te doen maar stootte zich pijnlijk aan de
onbewogen, hooghartige nuchterheid en onavontuurlijkheid van zijn collega's in het
Noorden39.. Verbeten keerde hij zich tegen al sinds 1846 bestaande Nederlandse
plannen om een spoorlijn aan te leggen van Vlissingen naar Venlo. In verband
daarmee zou de structuur van de Zeeuwse wateren enigszins moeten worden
gewijzigd. De verbindingen tussen Walcheren en Zuidbeveland en tussen
Zuidbeveland en het vasteland zouden voor de scheepvaart onbruikbaar worden
omdat de spoorlijn over die waterwegen door een brug maar hoogstwaarschijnlijk
zelfs door dammen gedragenmoest worden. Om nu de scheepvaart van de Schelde
noord-
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waarts naar de Rijn niet onmogelijk te maken, wilden de Nederlanders dwars door
Zuidbeveland een kanaal graven dat deWesterschelde met de Noordelijke wateren
zou verbinden. De hele kwestie werd pas werkelijk urgent toen de Nederlandse
staat in 1860 de zorg voor de aanleg van de spoorwegen op zich nam. De Belgen
hadden tegen deze plannen ernstige bezwaren. Zij vreesden dat het nieuwe kanaal
een onvoldoende vervanging van de oude waterwegen zou zijn en dat de
waterstaatkundige situatie in de Westerschelde door de afdamming slechter zou
worden; bovendien - maar dit konden zij natuurlijk niet als argument gebruiken -
waren zij bang dat Vlissingen, als het eenmaal door een spoorlijn met Duitsland
verbonden was, een geduchte concurrent van Antwerpen zou worden40.. Jarenlang
sleepte het vruchteloze debat. Niet ten onrechte verzetten de Nederlanders zich
tegen de diplomatieke eisen van België. Deze immers leidden natuurlijkerwijs tot
de pretentie dat de Belgen over het Nederlandse deel van de Schelde een soort
recht van co-soevereiniteit bezaten waardoor Nederland de verplichting had hen te
consulteren voor het veranderingen in het vaarwater aanbracht. De hele kwestie,
die soms zowel in de Kamer als in de pers zeer heftige reacties opwekte en de
herinnering aan 1830 deed herleven, eindigde met een Nederlandse overwinning,
toen de grote mogendheden niet bereid bleken het Belgische standpunt te steunen
en België zich in 1868 bij het fait accompli moest neerleggen.
Het merkwaardige nu bij deze op zichzelf vrij onbenullige strubbelingen was dat

de Belgische diplomatie, of in elk geval haar officiële leider Charles Rogier,
tegelijkertijd en herhaaldelijk de Nederlandse diplomatie polste over de mogelijkheid
om de eenheid der twee landen op de een of andere manier te herstellen. Hij dacht
met kennelijk heimwee terug aan de sterke staat van voor 1830 en aan zijn poging
in het revolutiejaar om de Zuidelijke suprematie door een liberale hervorming tot
stand te brengen. In 1860 - hij was toen nog minister van Binnenlandse Zaken -
rijmde hij een volkslied in elkaar op de wijs van de Brabançonne, waarin hij eerst
België onder leiding van Koning, Wet en Vrijheid van vooruitgang naar vooruitgang
liet voortmarcheren en het vervolgens opwekte zijn gelederen voor de oude
landgenoten uit Nederland te openen en de banden der broederschap steeds nauwer
aan te halen41.. Enkele jaren later, in 1866 en 1867, sprak Rogier, die sinds 1861
Buitenlandse Zaken bezette, met de Nederlandse gezant te Brussel verschillende
keren over een mogelijke restauratie van het Verenigd Koninkrijk, zij het als federatie
en niet als eenheidsstaat42.. Maar noch op zijn verzen noch op zijn suggesties gaf
de zeer onpoëtische Nederlandse regering zelfs maar antwoord. Voor haar had de
conceptie ook geen zin. Want terwijl het onafhankelijke België een nuttige barrière
voor het Noorden kon vormen, zou een her-
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stelde eenheid Nederland - economisch zonder twijfel minder dynamisch, in de
internationale politiek echter steviger gevestigd - niet versterken maar juist
kwetsbaarder maken. Bovendien was het duidelijk dat Rogier in de gedroomde
nieuwe staat de superioriteit van het Zuidelijke landsdeel als vanzelfsprekend
beschouwde. Enig gevolg hadden zijn illusies dan ook niet43..
Trouwens, in 1867 concentreerde zijn aandacht zich op een andere mogelijkheid:

de verwerving van het Groothertogdom Luxemburg. Er waren twee aspecten aan
deze zaak. Rogier, de man van 1830, had de wrede beslissing van 1839 om
Luxemburg van België los te maken al had het aan de revolutie deelgenomen en
vertegenwoordigers naar het Brusselse Parlement gezonden, nooit kunnen
aanvaarden. Maar een man als Banning, die nauw met hem samenwerkte, gaf aan
de kwestie een wijdere betekenis. Hij immers droomde van de groei van een grote
en krachtige neutrale bufferstaat of federatie van staten gegroepeerd om Brussel.
Tot diep in de middeleeuwen, tot aan Austrasië projecteerde hij zijn visioen terug44..
Federatieve eenheid met Nederland en met het Rijnland of Belgische territoriale
expansie zouden zulk een constructie helpen vormen. Liepen er in 1866 en 1867
ook niet geruchten dat Nederland zich neutraal zou laten verklaren45.? Het zou op
die manier harmonisch in dit nieuwe verband kunnen worden gepast. Maar hoe dat
zij, België, de kern van het grote neutrale blok, zou om te beginnen zijn irredenta
moeten terugwinnen. Het diende sterk te worden door de verwerving van het
Nederlandse Limburg en het Groothertogdom en wellicht ook de Schelde-oever,
dat is Nederlands Zeeuws-Vlaanderen. Op deze wijze kreeg de oud-revolutionaire
emotie van Rogier een plaats in de conceptie van Belgiës neutrale zending en
werden zijn pro-Nederlandse gevoelens duidelijke elementen van Belgische
uitbreidingslust. Het is in deze samenhang opmerkenswaardig dat de Belgische
diplomatie in 1865 en 1866 ook en ogenblik meende een mogelijkheid te zien tot
intree in de Nederlandse koloniën, die - naar men dacht - een te zware last voor het
Noorden alleen vormden46..
Scherp in tegenstelling tot zulke neigingen stond de Nederlandse onverschilligheid

ten aanzien van de grootte van het grondgebied. Al in 1848, toen de verhouding
van Nederlands Limburg, lid van de Duitse Bond, met Duitsland enige moeilijkheden
had veroorzaakt, was er zelfs in de ministerraad voor gepleit om de provincie maar
prijs te geven47.. Na de schepping van de Noordduitse Bond in 1866 werd de positie
zowel van Limburg als van Luxemburg vrij onduidelijk en opnieuw waren er
Nederlandse politici die, om elk risico te vermijden, van deze gebieden graag afstand
wilden doen. De Groothertog van Luxemburg, koning Willem III bleek bereid zijn
groothertogdom aan Napoleon III te verkopen. Op

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



191

1 april 1867 echter liet Pruisen weten dat het dit niet zou dulden en onmiddellijk trok
Willem III zich terug. Nauwelijks was dit bekend of Rogier begon zijn campagne om
het gebied voor België te verwerven48.. Maar hij stuitte al direct op felle tegenstand
van zijn eigen collega's, vooral de machtige Frère-Orban, die scherp gekant was
tegen wat hij als een avontuurlijke politiek beschouwde. Volgens Frère-Orban waren
van Luxemburg voor België geen materiële voordelen te verwachten; het zou
daarentegen de moeilijkheden voor België dat, als Rogiers wens werkelijkheid werd,
een zowel door Pruisen als door Frankrijk begeerd stuk land bezitten zou, vergroten.
Het zeer onverkwikkelijke conflict tussen beide ministers sleepte zo lang dat er voor
Rogier ten slotte geen gunstig moment was om de kwestie officieel aanhangig te
maken. Tot zijn diepe droefheid - een droefheid zo diep, dat hij ontslag nam - en tot
teleurstelling ook van koning Leopold II, die direct voor het plan gewonnen was49.,
liep ook deze droom op niets uit.
In 1869 zette Frère-Orban de verbroederingspolitiek tegenover Nederland op een

ander vlak voort: hij opperde de mogelijkheid van een tolunie, maar zijn val in 1870
brak het initiatief. Gedurende de volgende jaren werd er echter in de pers en in
sommige Belgische handelskringen nog herhaaldelijk aandacht aan besteed, zodat
Frère-Orban in eigen land een enigszins voorbereide stemming aantrof toen hij er
onmiddellijk na zijn terugkomst in de regering van 1878 opnieuw over begon50.. Hij
wilde meer dan louter economische voordelen. Ook hij streefde op deze manier een
politiek doel na, want hij hoopte dat de Lage Landen dank zij een
gemeenschappelijke handelspolitiek en bovendien dank zij een gemeenschappelijke
defensiepolitiek51. de eenheid van 1815 zouden herstellen voor zover het behoud
van beider nationale onafhankelijkheid dat toeliet52.. De Nederlandse regering werd
door deze suggesties in verlegenheid gebracht. Toen zij in juli 1880 slechts bereid
bleek om, niet in Brussel of Den Haag, maar in Rotterdam, een vergadering van
specialisten over de harmonisatie van bepaalde indirecte belastingen te beleggen53.,
was voor Frère-Orban de aardigheid er natuurlijk af en toen de Nederlandse minister
van Buitenlandse Zaken zich in januari 1881 in de Eerste Kamer weinig hoopvol
over de gedachte uitliet, gaf hij zijn plan op54.. De Nederlanders bleven uiterst
voorzichtig. In augustus 1880 vierde België zijn vijftigjarig bestaan. De Nederlandse
regering volgde met argwaan de feestelijkheden en berispte haar gezant te Brussel
omdat hij al te gemakkelijk zou hebben deelgenomen aan wat zij altijd nog
beschouwde als de kwetsende viering van een revolte tegen Oranje55..
Ondanks alle initiatieven, suggesties en plannen brachten de zo beslissende jaren

zestig dus geen werkelijke wijziging in de Belgisch-Nederlandse verhoudingen. Hun
belang ligt echter, ten eerste, in het feit dat
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de aard van bepaalde elementen der Belgische buitenlandse politiek en een boeiende
versie van Belgisch nationaal bewustzijn zich duidelijk toonden en, ten tweede, in
de omstandigheid dat voor het eerst sinds drie decennia de saamhorigheid van de
twee in het centrum van de Europese cultuur gelegen, van het Bourgondische Rijk
afgespleten landjes zo niet bevestigd was, dan toch min of meer officieel erkend.
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2. België, 1848-1879

François Laurent was meer dan een doctrinair. Zijn hartstocht, zijn immense
geleerdheid, zijn radicale conclusies deden hem de grenzen van het op de praktijk
gerichte en geestelijk beperkte doctrinarisme herhaaldelijk overschrijden. Toch kan
men zeggen dat de doctrinairen, indien zij voldoende intellectuele moed en
nieuwsgierigheid bezeten hadden, Laurent als hun theoreticus zouden hebben
geëerd. Hij immers voerde hun meningen en hun gevoelens tot de uiterste
consequentie door, maar weigerde over te gaan tot het kathedersocialisme en het
atheïsme van de links-liberalen. Hij breidde het doctrinarisme zo ver uit dat het hier
en daar uit zijn nauwe limieten brak. Hij verliet het echter niet.
Laurent (1810-1887) was de zoon van een pruikenmaker in Luxemburg. Hij was

net oud genoeg om in de late jaren twintig met de studentenactie tegen Van Maanen
mee te doen. In 1836 werd hij hoogleraar in de rechten te Gent. Zijn hoofdwerk
schreef hij in de grootste tijd van de liberale kabinetten: de achttien delen van zijn
Études sur l'histoire de l'humanité verschenen van 1850 tot 1870. Zij werden
onmiddellijk gevolgd door de 32 delen van zijn Principes de droit civil (1869-1879)56..
In zijn Études ontwierp hij wat men een systeem zou noemen indien het niet zo
vormloos was. Het is een leer van de vooruitgang en van de godsdienst. God,
trachtte hij aan te tonen, leidt de mensheid, al is het soms langs de
onwaarschijnlijkste omwegen en contradicties, van emancipatie na emancipatie tot
de komende gouden eeuw van het individualisme. Met de onverschrokken
zelfverzekerdheid van de negentiende-eeuwse systematicus en in de hijgende,
rusteloze, slordige stijl van de prediker der waarheid wees Laurent van elke
ontwikkeling, elk groot feit in het verleden Gods bedoeling aan. ‘God in de
geschiedenis’, zo had hij zijn boek kunnen noemen57.. Maar het was niet de God
der katholieken. Laurent was op de scherpst, op de meest uitdagend mogelijke wijze
anti-paaps. En naar zijn mening moest de sterke, verlichte, liberale staat in de trant
van de staat der Franse Revolutie de Kerk vernederen en bedwingen. Hij
verafschuwde het romantische liberaal-katholieke verbond van 1828 en de schoolwet
van 1842. Hij verwierp de constitutie van 1831. Geen pact met
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de ultramontaanse vijand kon iets anders dan diepe ellende en kneveling van de
gewetensvrijheid opleveren. Hij streed voor de toekomst waarvan hij de plattegrond
kende; de toekomst van de religie was een vrijzinnig, ondogmatisch christendom
van protestantse kleur.
Dit ging aanmerkelijk verder dan het gros van de doctrinairen voorlopig bereid

was te gaan. Rogier heeft zijn romantische posities nooit geheel verlaten. Pas de
zoon van Frère-Orban sloot zich bij de protestanten aan. De liberale kiezers en hun
vrouwen bleven in zekere mate trouw aan het oude geloof. Toch werd de
pro-katholieke lager-onderwijswet van 1842 in 1879 opgeheven; toch kregen de
door de liberalen bezochte vrijmetselaarsloges een veel sterker antiklerikaal karakter
dan zij tevoren bezaten; toch putte de liberale politiek in het algemeen zich uit in de
strijd tegen de macht van de Kerk. Laurent trok uit zulke gegevens extreme
conclusies. Maar in feite was tenminste zijn uitgangspunt niet principieel verschillend
van dat der praktische politici. Ook op het terrein van de sociale politiek was hij zijn
medestanders in zekere zin voor. Vroeger dan zij zag hij de ernst van wat later de
sociale kwestie zou heten en trachtte hij er een oplossing voor te vinden. Goed
staatsonderwijs, spaarkassen, verbruikscoöperaties waren de wapens, waarmee
deze bij al zijn teruggetrokken kamergeleerdheid zeldzaam vrijgevige en
hartstochtelijk medelijdende man in zijn eigen stad de ellende van de arbeiders
trachtte te bestrijden. Als overtuigd individualist wilde hij echter noch van
staatsingrijpen in deze materie noch van arbeidersorganisatie of klassenstrijd weten.
Slechts door de arbeiders tot zedelijk gerijpte mensen op te voeden, konden de
verantwoordelijke burgers het maatschappelijke probleem overwinnen. Het is duidelijk
dat Laurent hier de grenzen van het doctrinarisme zo ver mogelijk uitzette maar niet
overschreed. Nog een ander element bepaalt zijn positie. Hij woonde te Gent in
Vlaanderen. Hij sprak gemakkelijk het plat-Duits van zijn geboortestreek en verstond
zonder twijfel de volkstaal van zijn omgeving. In het slotdeel van zijn Études wees
hij in een juichende passage de wereldheerschappij toe aan de Germanen. Want
alleen zij kennen de vrijheid en het individualisme; alleen hen heeft God tot de
toekomst voorbestemd58.. Maar Laurent stond vijandig tegenover de Vlaamse
Beweging en de Nederlandse taal. Verachtte hij, de universalistische historicus, er
de beperktheid van? Het is mogelijk. Maar zeker is dat hij ook op dit gebied de stap
niet waagde die volgelingen als Emile de Laveleye uit de doctrinaire sfeer zou
brengen tot het links-liberalisme.
Zo vond de doctrinaire idee in Laurents leer van de door de Voorzienigheid op

grillige, maar wetenschappelijk naspeurbare wijze bewerkte vooruitgang haar verst
ontwikkelde vorm. Haar praktische verwerkelijking vond zij in de politiek van
Frère-Orban. Walthère Frère (1812-1896) was
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Laurents generatiegenoot. Evenals Laurent was hij geboren in een kleinburgerlijk
milieu. De knappe jongen studeerde te Parijs en in zijn geboortestad Luik, waar hij
zich in 1832 als advocaat vestigde. Een paar jaar later huwde hij de dochter van de
grote Luikse industrieel Orban. In 1840 begaf hij zich in de politiek als aanhanger
van wat de radicalen uit die jaren de ‘coterie aristocratico-métallique’ noemden59..
Dit tekent hem. Want Frère-Orban kwam niet zoals Rogier uit de Romantiek voort,
maar uit het doctrinarisme in zijn tweede, door orangisme en antiklerikalisme
beheerste vorm. Hij was zelf geen orangist geweest al bewoog hij zich in
orangistische omgeving. Hij had echter waardering voor de conceptie van het
Verenigd Koninkrijk dat naar zijn mening te gronde was gegaan omdat de Belgen
in het bestuur ervan te weinig aandeel hadden60.. Het liberale programma van 1846
was vooral zijn werk; mede door zijn invloed eiste het Congres geen belangrijke
verlaging van de census. Ook dit tekent hem. Terwijl de romantische en gevoelige
Rogier de komst van de democratie wellicht wilde vertragen maar haar niet vreesde,
verwierp de jongere man haar op grond van zijn principes en zijn prioriteiten. Zijn
strijd immers richtte zich in de eerste plaats tegen de Kerk. Zijn liberalisme was
sociaal en intellectueel aanmerkelijk strakker dan dat van Rogier. Het was ook
nauwkeuriger en strijdbaarder.
Bij al zijn scherpte echter was Frère-Orban een vertegenwoordiger van de praktisch

denkende burgerij. Hij was geen systematicus. Typisch voor de aard van zijn politiek
waren zijn economische denkbeelden en initiatieven. Het derde kwart van de eeuw
was voor België, evenals voor andere landen in Europa, een periode van snelle
expansie, vooral natuurlijk in de industrie die erin slaagde haar produkten in steeds
grotere hoeveelheden uit te voeren. Tot het tienvoudige nam de in de nijverheid en
bij de spoorwegen gebruikte energie toe; driemaal zo groot werd het aantal gedolven
tonnen steenkool; tot meer dan driemaal hun lengte van 1850 werden de spoorbanen
uitgebreid. Het is niet meer dan natuurlijk dat gedurende deze decennia ook in
België het vrijhandelsidealisme belangrijke aanhangers vond. In de jaren veertig
verspreidde een ‘Association belge pour la liberté commerciale’ de gedachte, maar
zij bestond niet lang. Pas in het midden van de jaren vijftig kreeg de beweging
nieuwe kracht, toen een tijdschrift, L'Économiste belge, (1855) en een tweetal
verenigingen op velerlei wijzen propaganda gingen maken voor de grote idee in
haar meest extreme vorm61.. Het werd Frère-Orbans taak haar in praktijk te brengen.
Maar hier dringt zich dadelijk de vraag op in hoeverre de vrijhandelspolitiek typisch
liberaal was. Het antwoord hierop kan slechts ontkennend zijn. Het is waar dat de
rooms-katholieke partij zich in de jaren veertig graag gedroeg als verdediger van
de agrarische belangen en de graaninvoer wilde beperken; toen echter de
graanrechten eenmaal
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verlaagd waren, eisten velen van haar leden ook de opheffing van de industriële
protectie en spanden zij zich in ten bate van de vrijhandel62.. In feite kon zelfs de
katholieke regering van De Decker (1855-1857) in de douanepolitiek gemakkelijker
liberaal zijn dan de op haar volgende doctrinaire regering. Deze immers steunde
op de stedelijke censuskiezers, die voor een deel allerminst enthousiast waren voor
de gedachte dat hun beschermde bedrijven aan internationale concurrentie zouden
worden blootgesteld63.. Vooral de suikerindustrie en de Gentse katoenfabrieken
waren oprecht protectionistisch.
Tijdens het eerste doctrinaire bewind sloot Frère-Orban zich bij het door Engeland

gegeven en door Nederland gevolgde voorbeeld aan en verlaagde de rechten op
een groot aantal produkten. Hij deed dit echter niet, zoals de beide zeevarende
naties die hem voorgingen, door middel van principiële, nationale wetgeving, maar
in een aantal na zorgvuldige onderhandelingen in 1852 tot stand gebrachte bilaterale
verdragen64.. Na 1860, in de tweede periode van het doctrinaire bewind, ging het
proces sneller. In 1861 werd het handelstractaat met Frankrijk, gevolg van het
Cobdenverdrag, het begin van een hele reeks soortgelijke verdragen, in de eerste
plaats met Engeland (1862). Maar ook bij de besprekingen hierover bleek steeds
weer het pragmatische en weinig principiële karakter van de Belgische
vrijhandelspolitiek. Op welk een afstand Frère-Orban zich inderdaad hield van de
extreme dogmatici van het laisser-faire die de staat alle recht tot economische
interventie ontzegden, werd duidelijk in 1860 toen hij de afschaffing van de stedelijke
rechten op invoer van waren, de octrois, waardoor de stedelijke financiën natuurlijk
ernstig leden, verbondmet eenmeesterlijk opgezette en zeer oorspronkelijke nieuwe
instelling: het Crédit Communal, dat het de gemeenten mogelijk maakte voordelige
leningen aan te gaan. En op talloze andere manieren verhief Frère-Orban de staat
tot actief deelgenoot in het economische leven van het volk. Na de afbraak van het
oude protectionisme vond zijn staat nieuwe middelen om in de nationale economie
scheppend in te grijpen. Een echte onthoudingspolitiek voerde hij dus niet;
integendeel, zijn politiek kan eerder als voortzetting, zij het in totaal andere vorm,
van het streven van Koning Willem I worden beschouwd65.. Het was dan ook meer
tegen zijn etatisme dan tegen zijn vrijhandelsbeginselen dat de conservatieven uit
het katholieke kamp zich verzetten.
Ook met betrekking tot het geestelijke leven van de natie gaf Frère-Orban aan

de staat een positieve taak. Hij moest opvoeden, ontwikkelen, emanciperen. Hij
moest de intellectuele vooruitgang versnellen en vrijheid scheppen. Die vrijheid was
overigens per definitie ordelijk en moest alleen daarom al op het christelijk geloof
gegrond zijn. ‘Naar mijn mening’, zei Frère-Orban in de late jaren veertig ‘kan men
de wereld even-
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min begrijpen zonder God als men de maatschappij begrijpen kan zonder
godsdienst’66.. ‘Ik aanvaard de absolute vrijheid noch van politieke noch van
godsdienstige leerstellingen’, zei hij in 1856; ‘ik aanvaard niet dat in de staatsscholen
het atheïsme of het materialisme of enige leer, die de algemene moraal schaadt,
onderwezen wordt’67.. Geestelijke emancipatie bestond voor de doctrinairen dus niet
uit een of andere vorm van dechristianisering; zij betekende niet meer of minder
dan - in de stijl van François Laurent - een wezensverandering van de christelijke
godsdienst zelf, welke van georganiseerd en dogmatisch, volgens de logica van de
vooruitgang en de beschikking van de Voorzienigheid, individualistischmoest worden,
de overtuiging van zedelijk rijpe, onafhankelijk denkende mensen die zich vrijwillig
lieten binden aan de fundamenteel religieuze maatschappelijke moraal. Uiteraard
was de kern van deze moraal zelf individualistisch; zij bevestigde ieder in de vrijheid
en zekerheid van zijn geweten en zijn bezit.
Er was op zichzelf in zulke conclusies niets nieuws en niets bijzonder stuitends.

Veruit de meerderheid van de katholieke burgerij heeft ongetwijfeld nog decenniën
lang een visie op de maatschappij en haar moraal gehad die van die der doctrinairen
nauwelijks verschilde. Zelfs de liberale terminologie was speciaal voor de in het
liberaal-katholicisme opgegroeide Belgen niet onaanvaardbaar. Werd België niet
steeds nog beschouwd als de vrije staat bij uitstek? Streden de katholieken niet
even hardnekkig als hun tegenstanders voor de vrijheid van het geweten? De bittere
discussie tussen katholieken en doctrinairen, een discussie die soms bijna de vorm
van een burgeroorlog leek aan te nemen, bleef lang binnen de grenzen van één
gesloten waardensysteem. Het was een discussie van in hun maatschappij-, en tot
op zekere hoogte ook in hun levensbeschouwing gelijkgezinden. Zodoende verschilt
zij van de laat-achttiende-eeuwse conflicten met hun veel scherpere tegenstellingen.
Het merkwaardige en voor de negentiende eeuw waarschijnlijk typische ervan was,
dat de strijd eigenlijk niet, zoals in de achttiende eeuw, ging om de bestaande
werkelijkheid maar om de toekomst. Voor grondige hervormingen in demaatschappij,
zoals ze was, zagen noch de katholieken noch de doctrinairen enige noodzaak. Zij
waren in die zin beiden conservatief. Maar beiden waren ze er diep van overtuigd
dat deze maatschappij op de een of andere wijze snel aan het veranderen was en
diep voelden beiden de behoefte de zekerheid te verwerven dat ook in de
waarschijnlijk totaal verschillende sociale en intellectuele omstandigheden van de
komende jaren hun eigen opvattingen en belangen een veilige plaats en wellicht
een groter gezag zouden bezitten. De nu levende katholiekenmoesten ervoor zorgen
dat de geslachten van de toekomst niet verder zouden gaan dan de doctrinairen en
niet de godsdienst zelf zouden verwerpen. De nu le-
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vende liberalen wilden beletten dat het Belgische volk afhankelijk bleef van een
Kerk die voorbestemd was om te verdwijnen, maar in haar agonie een geweldige
kracht bleek te bezitten. Beiden blind voor het zeer actuele sociale probleem, beiden
veilig gezeten in de maatschappelijke orde van het heden, konden de partijen zich
geheel wijden aan discussies over wat de Voorzienigheid met de mensen van later
voor bedoelingen had.
Dit verklaart waarom het onderwijsvraagstuk voor deze generatie een obsessie

werd. De discussie begon in 1850. Zij betrof het middelbaar onderwijs. Zeker, over
het hoger onderwijs werd soms eveneens gestreden, zoals in 1849 toen de wet zo
werd herzien dat ook de docenten van de liberale Vrije Universiteit te Brussel invloed
kregen op de staatsexamens die de opleiding aan alle vier universiteiten afsloten.
En er waren al dadelijk in 1842 enkele liberalen geweest die de lager-onderwijswet
van dat jaar wilden veranderen. Toch was het middelbaar onderwijs in deze tijd een
veel gevoeliger kwestie. Hierbij immers stond de toekomst, niet van de elite die voor
zichzelf diende te beslissen, en niet van de massa waarover men zich nog weinig
zorgen maakte, maar die van de brede, omhoogstrevende middenklassen op het
spel. De toestand van het middelbaar onderwijs was vrij verward. Op een totaal van
tenminste 77 scholen had de regering slechts over 24 enig gezag. Een zestal van
deze laatsten werden niettemin min of meer door de geestelijkheid beheerst68.. De
bisschoppen meenden dat het stelsel waarbij zij voor veruit de meerderheid der
scholen de beslissende stem bezaten ten aanzien van de samenstelling der
leerprogramma's en de benoeming der docenten, ook over de enkele instellingen
die buiten hun invloed vielen, moest worden uitgebreid69.. Bovendien wensten zij
een algemene regeling, die de vele en verwarrende overeenkomsten met individuele
schoolbesturen onnodig zou maken en hun autoriteit wettelijk zou garanderen70..
Het homogeen liberale ministerie-Rogier kwam in 1850 met een wel heel ander
voorstel. Haar wet op het middelbaar onderwijs was een duidelijke poging én om
dat onderwijs uit te breiden en te verbeteren, hetgeen in hoge mate noodzakelijk
was, én om het gezag van de clerus erin te verminderen. Rogier wilde het aantal
rijksathenea van acht op tien brengen, twaalf nieuwe middelbare scholen oprichten
en 38 al bestaande hervormen; zij zouden alle onder direct staatstoezicht staan.
Volgens dit plan zou de geestelijkheid worden uitgenodigd om godsdienstonderwijs
te geven maar zonder recht van controle op de leerprogramma's en de benoeming
van de leraren.
Het is opmerkelijk dat de Nederlandse liberalen pas dertien jaar later tot zulk een

grandioos initiatief in staat waren: in 1863 schiep Thorbecke de mogelijkheid tot
oprichting van een vijftigtal middelbare rijksscholen. Het is evenzeer opmerkelijk
dat de Nederlandse wet van 1863 op weinig

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



198

tegenstand stuitte, terwijl Rogiers voorstel hartstochtelijke conflicten veroorzaakte.
Hieruit blijkt opnieuw zowel de voorsprong van het Belgische liberalisme als de
grotere en exclusieve belangstelling van de politici in het Zuiden voor de
levensopvatting van de middenklassen. Gedurende de jaren vijftig ging in Nederland
de discussie niet over de middelbare school maar over de lagere volksschool en,
al zijn er andere factoren die dit verklaren, het duidt toch ook op een tastbaar verschil
in de geest van het politieke leven en in de sociale toestanden van de beide landen.
Daarop wijst tenminste even duidelijk het feit dat nog net als onder Willem I in België
veel meer leerlingen een middelbare school bezochten dan in Nederland71..
Rogiers in de Kamer met 72 tegen 25 stemmen aangenomen wet leidde tot een

volkomen breuk tussen regering en episcopaat. De geestelijkheid weigerde op de
middelbare rijksscholen godsdienstonderwijs te geven en deze kregen zodoende
de naam van on- of zelfs antireligieus te zijn. Weliswaar werd van 1854 af voor veel
scholen een compromis gevonden, maar dit was onzeker en niet duurzaam.
Bovendien bleven de katholieke scholen zoveel meer leerlingen trekken, dat de
liberalen in de jaren zeventig met schrik het aantal katholieke intellectuelen - artsen
en juristen - zagen toenemen. De spanning was hevig. Opnieuw, werd gezegd,
waren Staat en Kerk, die oude, bittere vijanden, met elkaar in conflict. Ging men de
strijd tegen Jozef II en Willem I opnieuw beleven? Moest de Kerk, triomfantelijk
overwinnares na zomenige nederlaag, zich opnieuw schrap zetten tegen de ambities
van de amorele Staat? In feite echter was de situatie van 1850 met geen precedent
geheel vergelijkbaar. Jozef II enWillem I hadden zich vooral daarom zozeer de haat
van de katholieken op de hals gehaald, omdat zij de Kerk zelf, met wat voor
bedoelingen ook, aanvielen en hervormen wilden. Dit deden de liberalen van 1850
in veel mindere mate. Het was niet of nauwelijks hun doel om de staatsinvloed uit
te breiden over gebieden die de Kerk in beslag nam, doordat zij er haar eigen
instellingen had opgericht. Zij trachtten geen gezag te winnen in de seminaries, de
vrije scholen, de kloosters, de bisschoppelijke paleizen. Zij deden iets ernstigers.
Hun programma van secularisatie der maatschappij betekende dat zij nieuwe creaties
wilden bouwen en de kracht van de Staat wilden vergroten door hem op woeste
grond zijn scheppende werk te doen verrichten. Het belang van hun schoolpolitiek
was dat zij dáár onderwijs gingen geven waar het niet bestaan had. Secularisatie
was niet zozeer terugdringing van de Kerk uit haar oude, institutioneel bevestigde
posities als wel verdere penetratie van het staatsgezag in de maatschappij. De
katholieken begrepen dit en beschuldigden hun tegenstanders van socialistische
praktijken en onduldbare, despotische centralisatie. Dit waren zonder twijfel zeer
onhandige en ondoeltreffende termen maar
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zij komen toch uit een zeker inzicht in de expansieve kracht van het liberalisme
voort. De katholieken zagen echter nog niet in dat de liberalen, overigens uiterst
voorzichtig en aarzelend, vorm trachtten te geven aan onomkeerbare processen in
het maatschappelijke leven zelf. Dit immers werd door de betere
communicatiemiddelen en de steeds ingewikkelder economische structuur
langzamerhand zo homogeen dat de sociale enclaves van het pre-industriële tijdvak,
de vrijwel buiten de staatszorg levende, autonome eenheden van maatschappelijke
of bestuurlijke aard, zoals gezinnen, boerengemeenschappen of dorps- en
stadsgemeenten, een deel van hun eigengerechtigheid wel moesten verliezen en
zich in grotere mate aan algemene regels moesten onderwerpen. Dit werd door de
katholieken nog niet als een onherroepelijk feit aanvaard. Voorlopig beperkten zij
zich tot de stelling dat staat en maatschappij duidelijk gescheiden moesten blijven
en dat, wat er ook met de staat gebeuren mocht, de maatschappij in elk geval
goeddeels toeviel aan de Kerk, aangezien de meerderheid van de Belgische
bevolking katholiek was.
In 1852 trok het kabinet-Rogier zich terug. Het had aan felle binnenlandse

aanvallen blootgestaan, maar meer nog was zijn gezag ondermijnd door de
aanhoudende vijandigheid van het Frankrijk van Napoleon III. De Koning probeerde
vijf jaren lang te regeren met conservatieven van verschillende kleur. In 1857 echter
gaf hij met tegenzin het bewind opnieuw in handen van de doctrinairen die erin
slaagden tot 1870 aan te blijven. Zij doorstonden zware crises; de buitenlandse
dreiging, de dood van Leopold I in 1865 - velen, vooral in het buitenland, profeteerden
dat met de Koning, die België had gesticht, de staat zou ondergaan - en de scherpe
partijstrijd plaatsten het kabinet voor problemen van zeer ernstige aard. Het schuwde
die niet. Het was zo overtuigd van zijn intellectuele overwicht en voelde zich zo
trouw gesteund door de sociale elite in de steden, dat het zijn katholieke
tegenstanders op zorgvuldig uitgekozen terrein steeds weer uitdaagde en versloeg.
Dank zij wetten als die op de weldadigheid (1859) en de studiebeurzen (1860) - om
enkele te noemen uit een vrij lange reeks - maakten de liberalen het de katholieken
moeilijker om hun invloed uit te breiden en bepaalden zij nauwkeuriger de relaties
tussen de neutrale staat en de Kerk. In 1870 echter moest het ministerie aftreden.
Rogier had het al eerder verlaten. Bij de verkiezingen van 1870 bleek dat het iets
van zijn populariteit verloren had72.. De links-liberalen weigerden verdere steun te
geven aan een politiek die zich scheen uit te putten in onvruchtbaar antiklerikalisme,
en aan de rijke burgerij die geen aandacht wilde besteden aan de sociale problemen.
De Koning was gedwongen in dit jaar van oorlog de regering toe te vertrouwen aan
de katholieken, al vervulde het antimilitarisme waarvan enkele van hun leiders
hadden blijk gegeven hem met de grootste
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zorg. Al in 1871 verving hij dit kabinet dan ook door een - eveneens katholiek -
ministerie onder Jules Malou, die zich zo voorzichtig gedroeg dat hij kans zag tot
1878 aan te blijven. Toen vielen de verkiezingen opnieuw ten gunste van de liberalen
uit en kon Frère-Orban het laatste doctrinaire ministerie vormen (1878-1884). In
1879 verklaarde hij de katholieken de oorlog. Gedwongen door zijn linkervleugel,
die slechts tot deze prijs bereid was hem te steunen, reorganiseerde hij het openbare
lagere onderwijs zodanig dat de katholieke invloed eruit verdween. Eindelijk deden
de doctrinairen een poging om de massa's te vinden voor het liberalisme.
Maar in feite was dit links-liberale en geen doctrinaire politiek. Het linksliberalisme

was een zeer merkwaardig verschijnsel. Het kwam voort uit het gespannen
humanitaire idealisme van de jaren 1840, dat in 1848 in verschrikkelijke verwarring
leek onder te gaan, maar al spoedig weer krachtiger werd. Het was democratisch
en stelde zich - volgens een formule uit de jaren veertig - tot doel om met zo min
mogelijk kosten het grootste geluk van het grootste aantal mensen tot stand te
brengen73.. Hoe vaag en onoorspronkelijk ook, deze definitie is inderdaad
voortreffelijk, omdat de tegenstrijdigste eisen van de zogenaamde ‘jonge liberalen’
uit de jaren vijftig en zestig er logisch uit afgeleid kunnen worden. Zij verachtten de
staat en wat men het etatisme van de doctrinaire machthebbers noemde. Het was
de oude afkeer van macht, dwang en de institutionalisering van de elite die de
linksen van de jaren dertig bewogen had en bij hun erfgenamen een positief
enthousiasme wekte voor vrijhandelsleer en staatsonthouding. De afbraak van de
kostbare staatsapparatuur, de opheffing, voor zover mogelijk, van het nutteloze
leger, de volkomen vrijheid ook van de arbeiders en dus de afschaffing van zulke
napoleontische restanten als het verbod van staking en coalitie, deze en dergelijke
verlangens kenmerkten hun oppositie tegen de politiek van Frère-Orban. ‘Goedkoop
bestuur’ werd een ideaal dat ook een zekere sociale zin had omdat het, naar men
verwachtte, het lot van de vrijgemaakte arbeiders zou verbeteren. Daar stond echter
tegenover dat de jonge liberalen, ondanks al hun wantrouwen ten aanzien van de
staat, op sommige punten de staatsdwang ten bate van de massa's wilden
versterken. Juist zij, die de doctrinairen verweten te centralistisch te zijn, eisten
verplicht schoolbezoek en wettelijke regeling van vrouwen- en kinderarbeid74..
Individualistische afkeer van de staat ging bij deze Belgische liberalen, op precies
dezelfde wijze als bij John Stuart Mill, gepaard met de interventionistische
hervormingsijver van democraten en sociaal progressieven. En inderdaad is het
Belgische links-liberalisme, zowel in zijn verlangens als zijn tegenstrijdigheden, een
variant van het Engelse utilitarisme.
Het links-liberalisme was een leer van jonge intellectuelen van burger-
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lijke afkomst. Het bezat geen aanhang bij de massa, maar vond onder de
censuskiezers, vooral te Brussel, zoveel steun dat het al in 1858 een tweetal
afgevaardigden naar de Kamer kon zenden, in de jaren zestig de doctrinairen enkele
keren in een moeilijk parket bracht en in de jaren zeventig over zeven kamerleden
beschikte. De invloed van de links-liberalen was echter zonder twijfel veel groter
dan deze cijfers aangeven. Zij dwongen de doctrinairen zich bezig te houden met
vraagstukken die dezen trachtten te vergeten. Zij maakten in hun verschillende
periodieken hun lezers attent op problemen en oplossingen van urgent belang. Een
van de beste geesten onder hen was Émile de Laveleye en een van hun beste
bladen was de in 1869 opgerichte Revue de Belgique, waarvan hij sinds 1874
redacteur was en dat een 2000 abonnees had75.. De Laveleye (1822-1892) - van
1863 af was hij hoogleraar in de politieke economie te Luik - verklaarde op het eind
van zijn leven dat hij aan de ene kant tot de linkervleugel van het kathedersocialisme
behoorde en aan de andere kant binnen het programma van zelfs het doctrinaire
liberalisme bleef76.. En inderdaad was hij een individualist, vol wantrouwen tegen
collectivisatie en algemeen kiesrecht voor de onontwikkelde, katholieke massa's,
een vrijzinnige protestant omdat protestantisme vooruitgang en zelfverwerkelijking
betekent en agnosticisme vreemd is aan de diepe religieuze natuur van de mens,
een bewonderaar van het parlementaire stelsel dat, al behoeft het hervorming,
nauwkeuriger dan enige andere regeringsvorm de soevereiniteit toewijst aan de
rede. Tegelijk echter was hij de onvermoeibare verdediger van diepgaande
hervormingen. Hij verachtte de plutocratische maatschappij van zijn dagen met haar
vulgaire, nutteloze luxe en de erbarmelijke ellende van haar arbeiders. Hij prees
agrarische landen gelukkiger dan industriële en bewonderde Nederland, dat hij
beschouwde als een van de progressiefste landbouwstaten ter wereld77.. In boek
na boek vroeg hij aandacht voor nieuwe methoden om de actuele vraagstukken te
behandelen. Zou niet een herverdeling van de eigendom en toewijzing van enig
bezit aan alle individuen gevaarlijke conflicten in de maatschappij opheffen? Hier
verschijnt het karakter van zijn werk en van zijn groep het duidelijkst. Deze mensen
zagenmet grote helderheid en niet zonder positieve waardering dat de maatschappij
aan heftige en snelle veranderingen was blootgesteld. Zij hoopten deze
veranderingen te matigen en te leiden naar een nieuwe stabiliteit. Zij zochten niet
naar een eeuwige heilstaat maar naar een bruikbaar en betrekkelijk duurzaam
compromis. Evenwicht en verzoening waren, in veel grotere mate dan de
strijdbaarheid en scherpte van hun stijl doen vermoeden, het werkelijk doel van hun
vooruitstrevendheid.
Op talloze punten raakten de links-liberalen in conflict met de doctrinairen. In de

Revue de Belgique - een voortreffelijk tijdschrift waarvan
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de kwaliteit toont hoezeer het intellectuele niveau van België gestegen was sinds
de dagen van de Revue Nationale - ontbrak het niet aan bijtende aanvallen op het
liberale gebrek aan visie, durf en consequentie. Toch bleef het blad over het
algemeen binnen het liberale gedachtensysteem. Het trachtte echter het sociale
kader ervan te verwijden door bijvoorbeeld te pleiten voor een ruimer, ‘verlicht’,
maar zeker niet algemeen kiesrecht78. en deed een moedige poging de Belgische
afhankelijkheid van de Franse voorbeelden te verminderen. Het wilde internationaal
zijn en gaf uitvoerige inlichtingen over Engelse, Duitse, Zwitserse opvattingen. Het
bestreed Napoleon III, het bewonderde Bismarcks politiek in de cultuurstrijd, het
werd geleid door mannenmet een open oog voor de Vlaamse problemen en wensen.
Het is merkwaardig dat het ondanks zeer goede bedoelingen volstrekt onkundig
bleef over Nederlandse gebeurtenissen. De medewerking die het uit Nederland
kreeg was uiterst gering en blijkbaar was geen der redacteuren, hoewel
verschillenden van hen Nederlands kenden en bijvoorbeeld De Laveleye Nederland
liefhad en de revolutie van 1830 als een gruwelijke fout betreurde, in staat of bereid
om zelf de ontwikkeling in het Noorden nauwkeurig te bestuderen. De meeste
links-liberalen waren niet van plan de eenheid van de liberale partij voorgoed te
breken. In 1874 toonde een van de leidende figuren in de Revue de Belgique, graaf
E. Goblet d'Alviella (1846-1925) - hij was een volgeling van De Laveleye en werd
later een gevierd hoogleraar in de godsdienstgeschiedenis te Brussel - dat, al was
men het over bepaalde problemen, zoals kiesrecht en organisatie van het leger,
oneens, op enkele andere essentiële punten voortreffelijke samenwerking mogelijk
en noodzakelijk was. Hij eiste gezamenlijke inspanning ten bate van verplicht
onkerkelijk onderwijs en de daarmee in verband staande regeling van de kinderarbeid
en riep de doctrinairen te hulp in de heroïsche strijd tegen het ultramontaanse
monster79.. Het antiklerikalisme was volgens deze voorstelling het enige bindmiddel
van de liberale partij. En het is hier dat de gevaarlijke afhankelijkheid van Frankrijk
ook de links-liberalen, ondanks hun poging zich daaraan te onttrekken, leidde tot
de roekeloze politiek die het liberalisme zeer duur te staan kwam. De door hen
geeiste afrekening met de Kerk en haar invloed op de lagere school had in 1879
plaats; zij volgde de Franse ideeën, al ontleende zij graag motieven aan de
Nederlandse situatie, die echter door de religieuze verdeeldheid van het Noorden
en de betrekkelijke zwakheid van het rooms-katholicisme daar te verschillend was
om de vergelijking zinrijk te maken; zij liep echter evenals in Nederland en anders
dan in Frankrijk ten slotte op een nederlaag van de radicale visie uit.
De wet op het lager onderwijs van 1879 trachtte de religie te verdrijven uit de

openbare school, waar zij sinds het begin van de eeuw een vaste,
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in 1842 officieel bevestigde plaats bezeten had. De katholieke reactie was snel en
zeer succesrijk. Op een totaal van 7550 onderwijzers verlieten onder de regering
Frère-Orban niet minder dan 2253 de neutraal gemaakte staatsscholen. Reeds in
december 1879 telden - tenminste volgens de berekeningen van de Katholieke Partij
- de vrije katholieke scholen 379 000 leerlingen, de staatsscholen 240 000; in 1881
volgde 60% van de kinderen het katholieke onderwijs80.. Al was de wet van 1879
zeer goed doordacht en gaf zij blijk van scherp inzicht in de eisen van de nieuwe
maatschappij, zij was tot mislukking gedoemd. De ongehoordemoeilijkheden waartoe
zij leidde, en de heftige strijd met het episcopaat die eruit volgde, verzwakten het
kabinet zo dat het in 1884 voor een katholieke regering wijken moest. Het politieke
liberalisme was verslagen. Het heeft na 1884 geen enkel kabinet meer kunnen
vormen. Zelfs de censuskiezers weigerden hun vertrouwen, toen het zijn
toekomstvisie aan de massa's wilde opdringen. Men had in 1850 goed gevonden
dat de doctrinairen op braak liggend terrein in de maatschappij een nieuwe
constructie bouwden. Men accepteerde het niet, toen de radicalen de Kerk wilden
verdrijven uit posities die ze al sinds vele decenniën in beslag nam.
De wending en de nederlaag van het liberalisme zijn natuurlijk alleen te begrijpen

in relatie tot de ontwikkeling van de katholieke partij en Kerk. Met ontsteltenis zagen
de liberalen de groei van de Kerk, waarvan zij de spoedige ontbinding overigens
met vertrouwen bleven voorspellen. Zij overdreven zonder twijfel. Het aantal kloosters
nam van 779 in 1846 tot 1314 in 1866 toe, maar het aantal kloosterlingen steeg
minder snel (van ongeveer 12 000 tot 18 200) en vergeleken met de Franse situatie
onder het Tweede Keizerrijk was de ontwikkeling zelfs teleurstellend. Zij overdreven
echter stellig niet in hun klachten over de macht van de clerus vooral op het
platteland. Men zag elk jaar weer de censuskiezers uit de dorpen van Vlaanderen
in groepen onder leiding van de pastoor naar de stembureaus in de hoofdplaatsen
trekken; men zag hoe zowel de adel, die vrijwel homogeen katholiek was en geen
liberaal in de haute société toeliet, als de burgerlijke grootgrondbezitters de pachters
dwongen om de katholieke partij te steunen; men zag hoe de rechtbanken buiten
staat bleken de groei van het bezit in de dode hand te stuiten al verbood de wet
testamentaire overdracht van goederen aan de Kerk81.. En waar was de wijze,
vaderlijke dorpspastoor van vroeger? De seminaries van het derde kwart der eeuw
leverden steile zeloten af, die de massa's onderhorig hielden met buitengewoon
lelijke prenten, beeldjes en kerken, met zoetsappige wonderverhalen enmonsterlijke
dreigementen. Zelfs in de kring van de intellectuelen nam volgens de radicale pers
de katholieke macht onrustbarend toe. Telde Leuven niet veel meer studenten dan
de andere universiteiten? Nog ernstiger was het succes van de ultramontaanse
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leer in een staat die was gebaseerd op het liberale katholicisme.
Van de liberaal-katholieke enthousiasmes der jaren twintig en dertig was tegen

het midden van de eeuwweinig overgebleven. De vrijheidsidealen, die een generatie
hadden geïnspireerd tot de stoutmoedige aanvaarding van de liberale en neutrale
staat, bewogen haar opvolgers tot conservatieve voorzichtigheid en passiviteit. Zij
bleven trouw aan het erfgoed van de revolutie van 1830; zij vergaten geen van de
grote stellingen der romantici; zij verdedigden met eerlijke overtuiging de principes
van de constitutie. Maar zij namen de moeite niet om het met zo'n passie begonnen
werk uit te breiden; zij schiepen geen stelsel en geen politiek en dachten er niet aan
om hun toekomstbeeld aan te passen aan de diepemaatschappelijke veranderingen
die plaatshadden. Op zichzelf was het niet verwonderlijk dat zij conservatief waren.
Zij leefden uit de traditie van de Unie van 1828. Wel opmerkelijk echter is hun totale
gebrek aan intellectuele of staatkundige ambitie. Hun staatsopvatting was vrijwel
volkomen negatief. Om te kunnen voortbestaan moet de centrale macht zo min
mogelijk regeren, schreef de katholieke leider Charles Woeste (1837-1922) met
een van die hooghartige, bitse en fantasieloze formules waarin deze
aartsconservatieve meester van het venijnige proza uitmuntte82.. Wantrouwt de staat,
riep hij later, toen de katholieken zelf aan de regering waren, zijn volgelingen toe83..
Ik ben bang voor de staat, ik haat het caesarisme, zei hij bij een andere
gelegenheid84..
Maar hierbij bleef het eigenlijk. Men nam aan dat de maatschappij katholiek was

en de ontkerstening, indien men haar al opmerkte, verklaarde men als niet veel
meer dan een aspect van liberale staatkunde. Slaagde men erin de staat en de
liberalen te verslaan, dan zou de positie van het katholicisme, beschermd achter
de constitutionele vrijheden, verzekerd zijn en tegelijk met het katholicisme de
veiligheid van de sociale klassen die de politiek der katholieken bepaalden. Het is
echter merkwaardig dat hun negatieve instelling ten opzicht van de staat en van de
doctrinairen de conservatieve katholieken ontvankelijk maakte voor sommige radicale
verlangens. Dat bleek op overigens uiterst verwarrende wijze tijdens het lange en
uitputtende conflict dat ontstond naar aanleiding van de Antwerpse versterkingen.
Dit was een zeer netelige zaak. Van 1848 af waren de Koning en de regering
besloten de verdediging van België te concentreren in Antwerpen met opoffering
van de nutteloze forten aan de grenzen. De strategische reden voor dit besluit was
natuurlijk de hoop dat Antwerpen bij een Franse bezetting van België contact met
Engeland kon behouden. Op zichzelf was het plan volstrekt logisch. In Nederland
deed de regering later essentieel hetzelfde, toen zij besloot van de provincie Holland,
verdedigbaar dank zij de Waterlinie, het nationale bolwerk te maken. Maar het
scheen of de belangen van Antwerpen, het
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handelscentrum van het land, op deze wijze cynisch geofferd werden aan de
belangen van Brussel, dat zich, al was het de hoofdstad en de residentie, de aanleg
van fortificaties en de gruwelijke gevaren van de oorlog niet wilde laten opdringen.
Brussel kon bouwen aan huizen en parken; Antwerpen zou worden ingekneld door
forten. In de jaren 1850, toen met het plan voor het eerst ernst werd gemaakt, verhief
zich een zeer luidruchtige oppositie en er vormde zich de Meetingpartij, die in wilde
vergaderingen pleitte voor herziening van de projecten. In het begin waren het
slechts de gedupeerden die zich verzetten: de huiseigenaren die hun bezit in waarde
zagen verminderen, nu het kwam te liggen in het schootsveld van kanonnen, de
grondeigenaars die moeilijk konden aanvaarden dat hun eigendom met servituten
belast werd. Al spoedig echter verbonden zich alle mogelijke lokale en algemene
ressentimenten met de eisen van de Meeting.
Op den duur won de Meetingpartij op allerlei punten. In 1870, 1873 en 1893

kwamen wetten tot stand die, al handhaafden zij Antwerpen als het nationale bolwerk,
de belangen van de stad ontzagen en de schadeloosstelling van de benadeelden
naar behoren regelden85.. Na hoeveel opwinding echter, na hoeveel eisen en
dreigementen! De flaminganten weerden zich: handelde de doctrinaire regering niet
anti-Vlaams? De radicalen protesteerden: hier zag men de doctrinaire politiek in
haar uiterste vorm, centralistisch want onverschillig voor lokale belangen,
militaristisch, despotisch, antidemocratisch in haar gebrek aan respect voor de
gedupeerden en voor de volksmassa's van de metropool die men binnen nauwe
muren opsloot en overleverde aan epidemische ziekten, aan kanonnen en nameloze
ellende. De katholieken steunden de actie en kregen haar ten slotte in hun macht.
Dit is begrijpelijk. Veel erin immers kwam met het liberaal-katholieke standpunt
overeen. Tegen etatisme en militarisme verzetten katholieke voormannen zich sinds
lang, decentralisatie en eerbied voor het katholieke Vlaanderen waren oude
katholieke eisen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de katholieken van de
opwinding gebruik maakten om de regering te bestrijden. Op den duur echter kon
de radicaal-katholieke coalitie moeilijk in stand blijven, ten eerste omdat het
antiklerikalisme de links-liberalen steeds meer beheersen ging, ten tweede omdat
links-liberalen en katholieken wel beiden de eis tot democratisering van de staat
stelden maar er ten slotte iets anders mee bedoelden. Toen de links-liberalen zich
geleidelijk uit de Meetingbeweging terugtrokken, kregen de katholieken haar volledig
in handen.
De Meetingpartij kwam voort uit ressentimenten, ideeën en verlangens die zich

politiek trachtten uit te drukken maar veel te disparaat en ordeloos waren om
staatkundige vormkracht te bezitten. Als expressie van fundamentele ontevredenheid
met de maatschappij had zij echter een

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



206

groot belang en zij beïnvloedde de politiek op ten minste twee manieren. Ten eerste
dwong zij van de regering ruime concessies aan Antwerpens eisen af. Maar
bovendien gaf zij aan de katholieke partij, langzaam groeiend naar een zekere mate
van samenhang, een belangstelling voor de democratie die zeker nog niet diep ging,
maar die toch voorbereidde op latere ontwikkelingen. De geschiedenis van de
katholieke partij in deze jaren is overigens een paradox. Want eigenlijk waren de
katholieke leiders er allerminst op uit om een politieke partij te scheppen. Politici die
de staat willen breken of weren en die uitgaan van de hypothese dat de maatschappij
katholiek zal blijven als de staat er zich maar uit terugtrekt, voelen geen behoefte
aan partijvorming, wijzen haar integendeel als gevaarlijk af. Nog in 1865 zei hun
leider Adolphe Dechamps dat de katholieken alles hadden gedaan om te voorkomen
dat er in België een katholieke partij ontstond86.. Toen was de partij er echter al. In
de jaren vijftig was het bij een voorzichtig begin gebleven. Er had zich toen een
‘conservatieve partij’ ontwikkeld, conservatief in de zin dat zij de grondwet bewaren
wilde. Na de voor de katholieken ongunstige uitslag van de verkiezingen van 1857
maaktemen enige ernst met de opbouw van een organisatie. Er werd een permanent
actiecomité opgericht dat moest trachten de kiezers in de hand te houden, maar
dat al na vijf jaar weer verdween87.. Omstreeks 1860 echter openbaarden zowel het
rumoer van de Meeting als de initiatieven van een groepje jongere katholieke
conservatieven de behoefte die er bestond aan een duidelijker en positiever
programma. Ducpétiaux, die uit het links-liberalisme voortkwam, in 1857 met de
doctrinairen brak en de katholieke politiek ging steunen, stimuleerde enkele jongeren
tot studie van de door hem altijd centraal gestelde maatschappelijke problemen.
Prosper de Haulleville, in 1857 door Rogier als hoogleraar te Gent ontslagen, richtte
een blad op dat het slechts korte tijd uithield, maar waarin hij, een liberaal-katholiek
naar wezen en streven, niet zonder succes zijn geloofsgenoten opwekte aan de
conservatieve principes een nieuwe inhoud te geven. Hij verkondigde gematigd
radicale ideeën, propageerde de vrijheid op constitutionele basis, rigoureuze
scheiding van Kerk en Staat, vrijhandel, decentralisatie, kiesrechtuitbreiding en al
die andere elementen waardoor de linksen het sociale probleem in individualistische
zin hoopten op te lossen88..
Het was ook Ducpétiaux, die de stoot gaf tot het eerste katholieke congres van

Mechelen in 1863. Dit was internationaal en stond vooral onder Franse invloed, al
werd het ook bezocht door enkele Duitsers en Engelsen en één Nederlander die er
zich weinig op zijn gemak voelde89.. Eigenlijk tegen de zin van Ducpétiaux zelf kreeg
het Congres het karakter van een liberaal-katholieke manifestatie en verdedigde
de geestdriftige Fransman Montalembert, die in zijn vaderland niets zeggen
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mocht, er eloquent en langdurig de verdiensten van de vrijheid, van de aristocratie
- hij was ten slotte een graaf en een schoonzoon van de Belgische graaf Félix de
Mérode - en van de bezittende klassen in het algemeen. De godsdienst alleen, vond
hij, kon de maatschappij beschermen tegen de democratie en de aantasting van
de eigendom90.. Op zulke stellingen baseert men geen partij. Maar er lieten zich ook
andere geluiden horen en het feit zelf dat de Belgische katholieken, op Duits en
Zwitsers voorbeeld, de behoefte voelden hun standpunten in het openbaar op zulke
bijeenkomsten te bepalen, duidde een neiging tot concentratie en determinatie aan,
die van de neiging tot partijvorming niet principieel hoeft te verschillen. Toen in 1864
het doctrinaire kabinet, dat nog slechts een zeer kleine meerderheid in de Kamer
had, zijn ontslag aanbood en Leopold I tegen zijn zin de katholieken om een
programmamoest vragen, formuleerde Adolphe Dechamps er een, dat karakteristiek
kan heten om wat het was, zei en verzweeg. Het was het eerste katholieke
programma en bewees op dezemanier het bestaan van een katholieke staatkundige
wil. Maar het was zeer beslist niet confessioneel en het streefde niet naar
katholisering van de staat. Het was ten slotte op een zeer voorzichtige wijze
democratisch. Dechamps vroeg vooral om grotere bevoegdheden voor de lokale
besturen, om verlaging van de census voor de provinciale en gemeentelijke
verkiezingen, om herziening en beperking van het leger en vermindering van de
belastingen91.. De concessies aan het radicalisme met zijn liefde voor decentralisatie
en democratisering en zijn antimilitaristische neigingen vormen de opvallendste trek
van dit programma, dat door Leopold I dan ook prompt werd afgewezen - tot
opluchting van de grote conservatieve vleugel van de katholieke parlementsleden.
Het bleef overigens geheel binnen de conservatieve liberaal-katholieke traditie,
doordat het aan het potentieel zo belangrijke interventionistische element van de
links-liberale eisen geen plaats gaf. Het hoofddoel was nog steeds de katholieke
maatschappij te beschermen tegen de per definitie neutrale staat.
De liberaal-katholieken voelden weinig behoefte het sociale leven zelf te

onderzoeken. Tegen deze passiviteit streden hun geloofsgenoten en vijanden, de
ultramontanen, die gedurende de jaren zestig en zeventig België zozeer vervulden
met hun rumoer en zoveel meer aandacht trokken dan de voorzichtige
liberaal-katholieken dat zij aan de antiklerikalen een gemakkelijk trefbaar doelwit
boden. Natuurlijk beriepen zij zich op Paus Pius IX. Zij meenden dat deze zich in
zijn actie tegen de liberale vrijheden ook tegen de Belgische grondwet richtte. Zij
hadden geen geduld met het Parlement en de principes van de Belgische staat.
Hartstochtelijk verzetten zij zich tegen een constitutie, die in een land dat katholiek
was en blijven wilde, de macht bezorgde aan een kleine, totaal onrepre-
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sentatieve groep antiklerikalen. Hun invloed was groot. Na de dood in 1867 van de
aartsbisschop van Mechelen, E. Sterckx, die zich eerst als vicaris-generaal en sinds
1831 in zijn functie van aartsbisschop steeds op de basis van de Unie van 1828 en
de grondwet van 1831 had gesteld, heerste er onzekerheid over de neigingen van
zijn opvolger en gingen de meeste bisschoppen in België sneller de weg van het
ultramontanisme op. Al waren de ultra's gering in aantal en al voerden de katholieke
politici in de Kamer en in de kabinetten van 1870 tot 1878 een zeer gematigde en
verzoenende politiek, de geest van de Kerk en haar paladijnen veranderde en het
leek of de ultramontaanse ijver het vuur was dat het land in vlam zette.
Aard, stijl en theorie van het Belgische ultramontanisme liggen in het werk van

Charles Périn het scherpste uitgedrukt92.. Maar is dit eigenlijk een Belgische visie?
Périn (1815-1905) stamde uit een Franse emigrantenfamilie en, al was hij tot 1881
hoogleraar in het staatsrecht en de politieke economie te Leuven, hij sloot zich aan
bij Franse ideeën en was een fel aanhanger van het legitimisme van de Graaf van
Chambord. Frankrijk immers heeft de missie Gods grote plannen uit te voeren93..
Minder dan bij de doctrinair Laurent of de links-liberaal De Laveleye ziet men bij de
ultramontaanse theoreticus nationale trekken. Representeerde België iets anders
voor hem dan een woonplaats waar men Frans sprak? Hij zal het zich nauwelijks
hebben afgevraagd, want hij leefde in een wereld van abstracties. Het zijn zeer
steile abstracties, voorgedragen in een precieze maar monotone en pedante stijl.
Zijn redeneringen zijn in schijn strikt logisch; in feite echter zijn ze tegelijk dogmatisch
en onvoltooid, niet strak genoeg volgehouden om coherent te lijken, niet soepel
genoeg om het gevaar van slechts dooddoeners te zijn te vermijden. Hij vond gehoor
bij Pius IX en de onevenwichtige bisschop van Doornik, de waanzinnig geworden
Dumont. Volgens Périn was er geen verzoening mogelijk tussen de waarheid en
de dwaling, die beide totaal zijn94..
Dit betekent de verwerping van het liberaal-katholicisme. Wat redeneert men in

liberaal-katholieke trant over these en hypothese - de thesis, dat is de eeuwige leer
van de Kerk, de hypothesis, dat is de actuele werkelijkheid die de moderne vrijheden
nodig maakt? Er is slechts één allesbeheersende verhouding tussen geloof en
ongeloof, dat is de antithese.
In de staat die men vormen moet, kan de dwaling niet worden geduld. Die staat

zal geregeerd worden door een vorst, die gehoorzaam is aan de Paus95. en adviezen
ontvangt van een parlement dat niet personen maar belangen vertegenwoordigt96..
De katholieke liefdadigheid zal de maatschappij doordringen en de klassen, elk
blijvend op haar eigen plaats, verzoenen. Volgt men het katholieke ideaal niet, dan
zal het rationalisme onherroepelijk de burgerlijke suprematie vernietigen en voeren
tot caesa-
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risme en communisme97.. Slechts door terug te keren tot de solidariteit van het
geloof98. kan men de noodlottige maar volstrekt logische consequenties van de
revolutionaire beginselen vermijden.
Périns theorie is aanmerkelijk schraler dan die van zijn Nederlandse calvinistische

voorganger Groen van Prinsterer, die al decenniën tevoren soortgelijke redeneringen
opstelde, maar dan natuurlijk met het protestantisme in de hoofdrol; zij is
ongenuanceerder dan die van zijn tijdgenoot, de Nederlandse calvinist Abraham
Kuyper, die van hem leerde. Duidelijker dan dezen verdedigde Périn, ondanks zijn
onverzoenlijke afkeer van de maatschappij en de staat van zijn dagen, juist de
essentiële elementen ervan tegen het dreigende socialisme. Hij verklaart het
particuliere bezit vrijwel heilig99.: hij verwijst de arbeider tot duurzame onderhorigheid
aan zijn meerderen en troost hemmet eerbied voor zijn nobele opofferingsgezindheid
en zuinigheid100.; hij prijst de burgerlijke samenleving als resultaat van veel christelijke
arbeid en acht haar moreel voldoende gelouterd als zij zich liefdadig toont101.. Toch
is zijn werk in enkele opzichten een positieve bijdrage tot de studie van de sociale
problemen. Zijn verdienste was, dat hij de sociale kwestie tenminste als een probleem
herkende en er meer dan de liberaal-katholieken door werd verontrust102.. De
oplossing die hij vond, had geen toekomst. Zijn corporatisme103. - een herstel der
gilden onder leiding van de patroons -, zijn paternalisme - de opvoeding en
moralisering van de arbeiders -, zij waren slecht doordacht en onpraktisch. Maar
ze hielpen de Belgische katholieken van het laatste kwart der eeuw, onder de druk
van het groeiende socialisme, eindelijk een antwoord te zoeken op de uitdaging van
hun tijd. In deze zin is Périn een typische overgangsfiguur en is de betekenis van
het ultramontanisme in het algemeen vooral geweest, dat het brak met het
liberaal-katholieke optimisme volgens hetwelk alles wel goed zou komen als men
de maatschappij maar onaangetast liet.
Zodoende vervulde het ultramontanisme een functie van enig belang in een land,

dat later dan zijn grote buren plaats inruimde voor sociale politiek. Niettegenstaande
de activiteit van enkele links-liberalen bleef het Parlement een bolwerk van
maatschappelijk conservatisme. Ondanks de zeer snelle groei van de economie en
van de bevolking tijdens de periode van expansie, die tot 1873 duurde, werd de
samenstelling van de volksvertegenwoordiging niet gewijzigd. In feite werd het
censuskiesrecht zelfs iets beperkter, aangezien de directe belastingen op vrijwel
gelijke hoogte bleven - in de jaren dertig brachten zij een 30, in de jaren zeventig
een 40 miljoen op -, hoewel de indirecte meer dan verdubbelden104.. Men voelde
zich bovendien, na de debâcle van de sociale revoluties in 1848, merkwaardig veilig.
Angst voor de volksmassa's, angst voor maatschappelijke omwentelingen was een
dominerend motief geweest gedurende het
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hele Ancien Régime en in de eerste helft van de negentiende eeuw. In het derde
kwart ervan werd het vergeten. Toch kende men de erbarmelijke toestand van het
lagere volk nauwkeuriger dan ooit sinds het grote rapport daarover dat het ministerie
van Binnenlandse Zaken in de late jaren veertig had doen verschijnen. Men trok er
echter geen enkele conclusie uit. Op de een of andere manier, meendemen, zouden
de arbeiders baat vinden bij de groei van de welvaart.
Tot op zekere hoogte was dat misschien ook zo. Op het einde van de grote

expansieperiode in het begin van de jaren zeventig waren de massa's er wellicht
iets beter aan toe dan omstreeks 1850, al kan het verschil niet groot geweest zijn105..
Hoe onzeker en tijdelijk deze verbetering, indien zij bestond, echter was, zou blijken
gedurende de moeilijke jaren die volgden en uit het tweede grote onderzoek naar
de maatschappelijke toestanden dat in 1886 plaatshad. Toen pas werd het de
leidende klassen in België langzamerhand duidelijk dat niet alleen Engeland, maar
ook minder geïndustrialiseerde staten zoals Frankrijk en zelfs Nederland, een sociale
politiek voerden of begonnen te voeren die navolging verdiende. In het derde kwart
van de eeuw werd dit eenvoudig ontkend. Zonder twijfel is dit gedeeltelijk te verklaren
uit het feit dat de Belgische arbeiders zelf slechts zeer weinig eigen eisen stelden
of initiatieven ontwikkelden. De groei van de vakverenigingen en de verbreiding van
het socialisme verliepen er langzamer dan elders in Europa, al kon het schijnen dat
juist België, het economisch en industrieel rijpste land van het continentale Europa,
er ontvankelijker voor moest zijn dan enige andere staat. Ten minste drie factoren
hebben waarschijnlijk de Belgische situatie beheerst. In de eerste plaats kon de
Belgische industrie, die voor een belangrijk deel exportindustrie was en voor zeer
verschillende markten met zeer verschillende behoeften werkte, geen
gestandaardiseerde massaproduktie ontwikkelden met het resultaat dat de typische
Belgische fabriek klein of middelgroot was106.. Bovendien verhinderde ook de kleinheid
van het land met zijn zeer dichte bevolking en zijn vele verspreide centra de groei
van de massale conglomeraties die in Engeland ontstonden. De Belische industrie
trok wel haar krachten uit het omringende platteland, maar er was voor de
plattelandsbewoners die in de fabrieken gingen werken, slechts zelden reden om
naar de stad te verhuizen. Zij bleven in hun dorpen en reisden elke dag op en neer
naar het werk, een gewoonte die later door de invoering van goedkope
treinabonnementen gehandhaafd werd107.. En ten slotte waren de geestelijke
ontwikkeling en de economische omstandigheden vooral van de Vlaamse arbeiders
ongetwijfeld veel en veel slechter dan die van hun Engelse, Franse of Duitse
lotgenoten. Onberekenbaar blijft de invloed van de religie. Het feit dat de traditionele
kerkelijke prediking van onderwerping en geduld de als een
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christelijke deugd geprezen passiviteit van de arbeidersmassa vooral in Vlaanderen
heeft trachten te bewaren, moet echter wel een factor van enig belang geweest
zijn108..
Toch is juist deze periode voor de geschiedenis van de Belgische

arbeidersbeweging gewichtig, niet om wat er werd gepresteerd, maar om wat er
werd voorbereid. In de jaren 1850 begonnen twee verenigingen van vrijdenkers
(L'Affranchissement van 1854 en Les Solidaires van 1857) niet slechts een
traditioneel antiklerikalisme maar een scherp doordacht ongeloof te verbinden met
socialistische ideeën, en tussen alle verwarringen, onvoltooide initiatieven en
mislukkingen van de eigenlijke arbeidersbeweging door bleven de organisaties van
de vrijdenkers in de verschillende plaatsen van het land, vooral in Wallonië, hechte,
permanente kernen, waaruit steeds weer, zodra de situatie gunstig was, een
socialistische organisatie groeien kon109.. Speciaal in de jaren zestig bleek bovendien
dat groepen arbeiders - natuurlijk in de eerste plaats de vaklieden van de ambachten
maar daarnaast toch ook leden van het industrieproletariaat, vooral in de Gentse
textielfabrieken - een vroege vorm van klassebewustzijn en solidariteit begonnen
te ontwikkelen. Er kwamen vakverenigingen tot stand; de Eerste Internationale vond
verrassend grote weerklank en inspireerde tot nieuwe schepping en actie - zij zou
in 1870 niet minder dan 70 000 Belgische leden hebben geteld. Dit overigens is dan
het totaal aantal leden van de verenigingen, die zich bij de Internationale aansloten;
en natuurlijk namen niet al die mensen op de een of andere manier actief aan de
strijd deel110.. Hoe dat echter zij, het is aan geen twijfel onderhevig dat de mentaliteit
van betrekkelijk grote aantallen arbeiders, niet alleen meer in Gent en Brussel, maar
ook in Antwerpen, Henegouwen, Verviers en Luik, langzaam naar modernere vormen
evolueerde. Hun actie streefde niet slechts naar loonsverhoging op korte termijn,
maar ook naar zulke idealen als algemeen kiesrecht en beperking van de
arbeidsduur. De splitsing en de ondergang van de Internationale in het begin van
de jaren zeventig - de Belgen stonden evenals de Nederlanders aan de zijde van
Bakoenin - en het verdwijnen van talloze kleine Belgische syndicaten, die dank zij
haar invloed waren ontstaan, brak deze groei toch niet af, al moet men tot de jaren
tachtig wachten voor het socialisme duidelijk gestalte krijgt.
Ook de Vlaamse Beweging onderging vooral in de jaren zestig diepe

veranderingen. Tot omstreeks 1860 bleef zij in hoofdzaak een romantische
letterkundige actie; daarna kwam zij in direct contact met de politiek. Dit stelde de
flaminganten voor problemen die, aangezien zij hen niet konden oplossen, de
Beweging weliswaar verdeelden en verzwakten maar toch ook tot nieuwe
standpunten en beslissingen dwongen. Bovendien konden de flaminganten op enige
concrete successen wijzen. In 1857
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had de generatie, die de Beweging van 1830 af beheerst had, als het ware haar
testament geschreven. De katholieke, Vlaamsgezinde minister P. de Decker
benoemde in 1856 een commissie, die de Vlaamse grieven moest definiëren en
voorstellen doen tot redres ervan111.. Het verslag was een jaar later gereed. Maar
De Decker had geen tijd meer om er de consequenties uit te trekken. Zijn ministerie
viel en het doctrinaire kabinet onder Rogier dat volgde, beijverde zich aan te tonen
dat de eisen van de commissie onzinnig waren. Toch heeft het verslag grote
waarde112.. Het toonde aan de ene kant de bescheidenheid van de Vlaamse
pretenties. Zo gaf de commissie in feite geen hoop dat op de middelbare scholen
in Vlaanderen, laat staan aan de universiteiten, het Nederlands spoedig als voertaal
kon worden hersteld. Ook wat de taal van de hogere ambtenaren betreft, was zij
zeer voorzichtig, omdat een verplichting tot tweetaligheid de Walen zou dwingen
Nederlands te leren, hetgeen ondenkbaar was en ook door de flaminganten veelal
als onredelijk werd beschouwd. Men vroeg dan ook eigenlijk niet meer dan dat in
Vlaanderen zelf, waar de massa van het volk natuurlijk slechts Nederlands kende
- in 1880 telde men ongeveer 2½ miljoen ééntalige Vlamingen en een 420 000
tweetaligen - het staatsbestuur en de rechtspraak zich van beide talen zouden
bedienen. Radicaal was dit bepaald niet, gezien ook het feit dat de gemeente- en
provinciale besturen uiteraard vaak genoeg het Nederlands gebruikten. Bovendien
tastte de commissie, die voortkwam uit het Belgisch-patriottische geslacht van 1830
en die geen ogenblik demogelijkheid van welke vorm van separatisme of federalisme
ook overwoog, het eenheidskarakter van de Belgische staat en de Belgische natie
niet aan. Toch was het programma van de grievencommissie in de omstandigheden
van deze jaren niet te verwerkelijken. De regering verwierp het en wat kon zij anders?
De stemhebbende burgerij in Vlaanderen zelf voelde niets voor zulke actie, al was
zij niet noodzakelijkerwijs vijandig aan taal en zeden van de bevolking te midden
waarvan zij behaaglijk leefde; de Vlaamse volksmassa's zelf hadden niet alleen
geen stem, zij hadden evenmin een opinie113..
Het blijft moeilijk om te verklaren, waarom het een vijftien jaren later wel mogelijk

bleek enige wetten ter bescherming van het Nederlands aanvaard te krijgen.
Verschillende factoren hebben hierbij een rol gespeeld. In de eerste plaats waren
de twee grote partijen, ongeveer gelijk van kracht en heftiger dan ooit met elkaar in
discussie, wanhopig op zoek naar steun en bereid die te verwerven door
samenwerking met de flaminganten. Ook de agitatie van de Meetingpartij heeft
ongetwijfeld de bereidheid tot concessies versterkt. Bovendien kreeg het Franse
prestige een gevoelige slag door de nederlaag van 1870. Dit verzwakte de invloed
van de Franse cultuur in België zonder twijfel in het geheel niet, maar
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het moet de burgerij toch wel hebben geschokt in haar overtuiging dat het Frans de
per definitie universele taal was en blijven zou. Overigens had de taalwetgeving op
zichzelf voorlopig betrekkelijk weinig effect. Het belangrijkste was het feit dat zij tot
stand kwam. Dit immers kwam neer op de erkenning dat de taalvrijheid van 1830
aanvulling en beperking behoefde. Zij was in feite mislukt. Weliswaar had zij tot de
volledige onderschikking van het Nederlands aan het Frans geleid, maar van de
verfransing der Nederlands sprekende bevolking, die de wetgevers van de jaren
1830 zonder twijfel hadden verwacht als natuurlijk gevolg van de ‘vrijheid’, was in
het geheel niets terechtgekomen. Dit betekende dat in elk geval voorlopig de
tweetaligheid van de Vlaamse gewesten als een feit moest worden erkend. In 1873,
1878 en 1883 besloot het Parlement met overweldigende meerderheden dat in de
rechtspraak, het bestuur en het middelbare onderwijs aan het Nederlands een
grotere plaats moest worden gelaten. Deze wetten werden niet volledig toegepast,
niet omdat de regering hen saboteerde, maar omdat het publiek in Vlaanderen zelf
er nog niet rijp voor was. Het is typerend dat, terwijl onder vigeur van de wet van
1883 de Nederlandse taal aan de openbare middelbare school veld won, de veel
talrijker vrije, katholieke scholen, die afhankelijker waren van de wensen der ouders,
haar vaak streng uitsloten.
De beperktheid van de Vlaamse successen, de traagheid en onvolledigheid van

de wetgeving waren er evenzeer als het afsterven van de Romantiek en de
unionistische idealen de oorzaak van dat het flamingantisme zich losmaakte uit de
sfeer van patriottische bezieling die nog het verslag van 1857 kenmerkte. België
had voor zeer vele flaminganten van de jaren zestig en zeventig geen emotionele
betekenis meer. Het was een staat, die men aanvaardde en waarin men bereid was
te leven; een natie was het niet. Het flamingantisme ontwikkelde zich tot een vorm
van Vlaams nationalisme114.. Niet langer stelde men zich tevreden met een zekere
mate van erkenning van het Nederlands in Vlaanderen, niet langer meer vroeg men
om een tweetalig regime in die provincies, men begon nu de volledige vervlaamsing
van Vlaanderen te eisen, dat is de ééntaligheid. Concrete gevolgen had dit voorlopig
niet. Al zongen velen de lof van decentralisatie, men wilde toch geen werkelijke
ombouw van de eenheidsstaat van 1830 tot een federatie. Daarbij kwam dat het
Vlaamse nationalisme zeer nauwe grenzen had. Het bezat nog steeds weinig
aanhang onder de volksmassa en onder de burgerij. Het had bovendien geen
duidelijke vijand115.. DeWalen waren dan wellicht geen volksgenoten, zij waren toch
op zijn minst goede broeders. De regering was dan wel geen nationale regering, zij
werd toch ook zeker niet gevoeld als een vreemde, aan Vlaanderen vijandige, het
land onderdrukkende macht. De hele ontwikkeling van de Vlaamse Beweging in
deze jaren bewijst ook dat het
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staatsverband van veel grotere invloed was dan de Vlaams-nationale overtuigingen.
Het Vlaamse ‘nationalisme’ immers was niet sterk genoeg om een zelfstandige
politieke kracht te worden. Het moest zich aansluiten bij de bestaande partijen, die
het hele land omvatten en voor welke het Vlaamse probleem ten slotte altijd een
secundaire kwestie bleef. Zodoende brak de dichotomie, die het intellectuele en
politieke leven van België sinds de jaren zestig spleet, ook de Vlaamse Beweging
uiteen. Maar het liberalisme was zo krachtig dat het een ogenblik lijken kon of de
Beweging, die in de voorafgaande jaren, naar het scheen, een katholieke en
conservatieve strekking kreeg, nu aan het schema van talloze andere nationale
vrijheidsbewegingen in Europa ging gehoorzamen en kans had een links-liberaal
karakter aan te nemen.
Dit is niet gebeurd. Noch het liberalisme noch het socialisme hebben het Vlaamse

‘nationalisme’ geabsorbeerd, al hebben enkele voortreffelijke Vlaamse leiders dat
vurig gehoopt en ijverig nagestreefd. In al zijn verschijningsvormen kwam het
liberalisme ten slotte voort uit de bourgeoisie en, hoe men de situatie ook
beoordeelde, deze was in Vlaanderen nog steeds Franstalig. Het socialisme echter
was internationaal en antinationalistisch; zijn grootste kracht trok het uit het Waalse
arbeidersproletariaat. Wat men ook redeneerde over de evenwijdigheid van liberale
en Vlaamse eisen (lag de ware oplossing voor Vlaanderen niet in meer en beter
volksonderwijs?) of van socialistische en Vlaamse idealen (was de emancipatie van
het Vlaamse ‘volk’ niet de emancipatie van de Vlaamse massa's?), blijkbaar waren
de ideële en sociale feiten die de groepen uiteenhielden, steeds weer sterker. Binnen
de Vlaamse Beweging werkten zowel de katholiciteit van zeer veel aanhangers als
het kleinburgerlijk karakter van leiders en volgelingen, beiden verstoken van inzicht
in de sociaal-economische noden van het proletariaat, zulke verbindingen krachtig
tegen. Aan de andere kant toonde een uiterst merkwaardige Vlaams-nationale
herleving in het ultramontaanse, economisch en intellectueel achterlijke
West-Vlaanderen hoe natuurlijk het verband tussen katholicisme en de aard van
het Vlaamse volk nog steeds scheen en hoeveel enthousiasme dit wekken kon. In
de jaren vijftig werd de jonge priester Guido Gezelle uit Brugge (1830-1899) leraar
aan het klein-seminarie te Roeselare in West-Vlaanderen. Hij vormde al spoedig
een groep leerlingen, die zijn krasse schema's met overtuiging aanvaardden. Tegen
het stijve, vreemde Hollands, tegen het conventionele, dode Frans verdedigde
Gezelle de levende, geheel eigenaardige werkelijkheid van de Westvlaamse taal
die hij zelf, de grootste Nederlandse dichter van zijn tijd, tot een kunsttaal van
verfijndemuzikaliteit verhief. Gezelle was theoreticus noch leider. Zijn ultramontaanse
politieke journalistiek was bekrompen en zeer beperkt. Zijn religieuze natuurmystiek
was misschien middel-
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eeuws, misschien romantisch, zij was in elk geval ouderwets vergeleken met het
realisme en positivisme der Vlaamse liberalen. Maar zijn lyriek trof door de volmaakte
beheersing van het instrument dat hij bespeelde en door de ongekunstelde, hoogst
persoonlijke originaliteit ervan. In een letterkunde als die van de Nederlanden, die
essentieel tweedehands is omdat zij overwegend uit buitenlandse voorbeelden
put116., vormt Gezelles oeuvre een spontane uitzondering.
Geen van zijn leerlingen van de eerste of tweede generatie bereikte het niveau

van de meester. Maar zij verbreedden het veld van de Westvlaamse inspiratie.
Gezelles Westvlaams nationalisme, dat bijna identiek was met Westvlaams
katholicisme, zijn liefde voor wat hij als het Vlaamse wezen beschouwde, zijn afkeer
van wat hij ‘onnatuurlijk’ vond, al deze en andere romantische simplificaties kregen
vooral bij de student Albrecht Rodenbach (1856-1880), geboortig uit datzelfde
Roeselare waar Gezelle leraar was geweest, de betekenis van een levens- en
actieprogramma. De jonge dichter, die overigens het ultramontanisme verwierp117.,
droomde van een wederopstanding van het Vlaamse volk en riep de katholieke
jeugd in school en universiteit tot heroïsche daden op. Wagner, de Duitse
Burschenschaften, eclectische en valse geschiedvoorstellingen waren de elementen
die, gevoegd bij Gezelles voorbeeld, Rodenbach tot een koortsachtige activiteit
aandreven. Al bleef na zijn vroege dood weinig van al dat werk over, van hem stamt
toch de later invloedrijke Vlaams-katholieke studentenbeweging die het karakter
van het flamingantisme lange tijd zou bepalen.
In de Franstalige letterkunde van België vormden deze jaren van Vlaamse

reoriëntatie een periode van voorbereiding. Het intellectuele leven van het land was
weinig gespannen; de intellectuele nieuwsgierigheid was nog steeds klein. Brussel
stond met zijn twintig boekhandels ver ten achter bij Amsterdam dat er 129 had118..
Grote belangstelling voor de Belgisch-Franse produktie bestond nergens. Toen de
links-liberale, pro-Vlaamse, sociaal bewogen Charles de Coster (1827-1879) in
1867 zijn Ulenspiegel publiceerde, het zowel grandioze als vermakelijke verhaal
van de Vlaamse geus der zestiende eeuw, zinnebeeld van de naar vrijheid dorstende
Belgische ziel, vond hij nauwelijks gehoor. In datzelfde jaar verscheen van de
liberaal-katholieke, soms als een voorloper van de christen-democratie beschouwde
romantische dichter André van Hasselt (1805-1874) - die eenmerkwaardig voorbeeld
van verfransing is, want hij kende tot zijn twaalfde jaar uitsluitend Nederlands - Les
quatre incarnations du Christ een ambitieus episch gedicht van
wijsgerig-godsdienstige aard. Naast deze twee schrijvers werkten tallozen ijverig
voort. Zij ploegden de tuin van de Frans-Belgische letterkunde die in de vroege jaren
tachtig opeens in bloei ging staan.
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3. Nederland, 1848-1879

Aangezien het de Nederlandse cultuur vaak ontbroken heeft aan epische en
synthetische kracht, is het niet verbazingwekkend dat het doctrinaire liberalisme in
Nederland een wat men zou kunnen noemen essayistisch karakter bezit. Toch zijn
de ingetogenheid en bescheidenheid ervan opvallend in een periode, die elders tot
grote denksystemen en brede historiografie inspireerde. Thorbecke was intellectueel
zonder twijfel de meerddere van Rogier of Frère-Orban, geleerder, oorspronkelijker
en bovendien een scheppend stilist; zijn rijke oeuvre echter bestaat niet zoals dat
van Guizot uit grote boeken, maar hoofdzakelijk uit commentaren, kritieken, schetsen
en parlementaire redevoeringen. De beste liberale historici, Bakhuizen van den
Brink en vooral Robert Fruin (1823-1899), die van zijn Leidse leerstoel af de
geschiedbeoefening in Nederland beheerste, waren voortreffelijke essayisten die
veel, gemakkelijk en nauwkeurig schreven, maar opstellen, geen boeken van gewicht.
De klassieke filologie werd door de beroemde C.G. Cobet (1813-1889), die zijn
leven lang de liberale partij trouw bleef, met een oneindig aantal emendaties, edities,
conjecturen en analyses verrijkt, niet echter met een synthese. Slechts de theologen
componeerden ambitieuze en oorspronkelijke wenken, zoals de twee forse delen
van de Leidse hoogleraar J.H. Scholten (1811-1885), De leer der Hervormde Kerk
(1848-1850), door een kenner zowel van de materie als van stijl diep bewonderd
om de brede bouw ervan, de krachtige articulatie, de ritmische groepering van de
hoofdstukken119.. Maar de theoloog-literator Cd. Busken Huet (1826-1886), die zijn
leermeester zo prees, schreef zelf in een elegante en soepele stijl briljante essays
en slechts een enkel, slecht gebouwd boek.
Staatsrecht, economie en politieke wijsbegeerte verging het evenzo. J.T. Buys

(1828-1893), ook hij hoogleraar te Leiden, werkte lang aan een commentaar op de
grondwet die pas tegen zijn dood verscheen; zijn invloed echter dankte hij aan zijn
colleges en aan de levendige en geestige overzichten van de Nederlandse politiek
die hij in De Gids publiceerde. S. Vissering (1818-1888), lange tijd de leidende
econoom en opvolger van Thorbecke te Leiden, schreef een staathuishoudkundig
leerboek120., maar ontwierp geen eigen stelsel. En toen de president van de
Nederlandse Bank, W.C. Mees (1813-1884), in 1866 zijn economische denkbeelden
uiteenzette in een origineel boek, dat als een waar meesterwerk geëerd werd121.,
beperkte hij er zich toe om in een geserreerde stijl en een tweehonderd kleine
bladzijden ‘enige hoofdstukken’ uit zijn vak te behandelen. De adem van het
Nederlandse liberalisme was krachtig maar kort. Al was de literaire produktie ervan,
vergeleken met die van België, zeer groot, uit de zoveel beter bewerkte bodem rees
geen stoutmoedige
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constructie als die van François Laurent. Wat een enkeling in Gent in betrekkelijke
afzondering dorst doen, deed niemand in Leiden hoewel dat gedurende enkele
decenniën een schitterend centrum van wetenschap was.
Natuurlijk houdt dit gebrek aan scheppende kracht verband met het algemene

karakter van de Nederlandse cultuur; toch gelden voor het derde kwart der eeuw
speciale factoren die het helpen verklaren. De Nederlandse taal, waarin de liberalen
dachten en schreven, diende slechts een beperkt publiek dat de krasse generalisaties
van de liberale auteurs wel aanvaarden wilde, mits zij niet in een systeem werden
opgenomen. De kringen die liberaal voelden en dachten, verachtten de willekeurige
constructies van de speculatie. Onpartijdigheid, praktische zin, kritiek, dat waren de
eigenschappen waardoor de liberalen meenden uit te munten. De stelsels, die hun
vijanden van links of rechts trachtten op te bouwen, leken even gevaarlijk als onzinnig
en waren bovendien bestemd voor mensen uit andere minder ontwikkelde klassen
met andere tradities. Daarbij komt dat de liberale auteurs zoveel meer te doen
hadden. Zij werkten voor hun wetenschappen, hun tijdschriften, hun kranten en
besteedden veel van hun resterende energie aan eindeloze polemieken. Zij kenden
elkaar allen persoonlijk; zij waren allen individualist van nature en principe; zij waren
het met elkaar over talloze kwesties oneens. Met grote geleerdheid, levendigheid
en een openhartigheid die soms aan het vulgaire grensde, streden zij met elkaar
over politieke, historische, staatsrechtelijke en theologische problemen in een totaal
ongecentraliseerde en daarom verward lijkende discussie.
C.W. Opzoomer (1821-1892) vertegenwoordigde de neigingen van het intellectuele

liberalisme op boeiende wijze. Van deze strijdbare, ambitieuze en grillige man is
terecht gezegd dat hij, als de salamander, slechts in het vuur kon leven122.. Zijn
bestaan werd gevuld met polemiek. Te Leiden opgeleid als jurist werd hij al in 1846
hoogleraar in de wijsbegeerte te Utrecht, maar hij was meer dan wijsgeer, hij bleef
jurist en werd ook theoloog, politiek theoreticus en literator. Op geen enkel van de
door hem betreden terreinen leverde hij diep en oorspronkelijk werk, maar overal
nam hij initiatieven die vruchtbaar waren. Hij was opgevoed als orthodox protestant,
brak met het dogma en aanvaardde de romantische wijsbegeerte van Krause, die
door Thorbecke bewonderd werd, zocht toen heil bij Hegel, verwierp ook deze en
bekeerde zich tot het empirisme. Die weg liep hij echter niet af. De speculatie en
de Romantiek bestreed hij als overwonnen standpunten, maar van de godsdienst
behield hij wat hem essentieel leek: het religieuze gevoel en daarop gebaseerd een
zeer vrijzinnig protestantisme. Hij speelde een grote rol in de Nederlandse cultuur.
Dank zij Opzoomer begon de moderne, empirische wijsbegeerte
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vorm en inhoud te krijgen; dank zij hem trok de evolutietheorie al dadelijk na de
verschijning van Darwins boek de aandacht en in het algemeen hebben zijn eruditie,
moed en eigenwijze strijdbaarheid hemzelf en zijn lezers tot discussies over alle
mogelijke levensbeschouwelijke kwesties van wezenlijk belang gedwongen.
Natuurlijk was hij een liberaal. Al had hij bezwaren tegen Thorbeckes persoon en

sommige van diens handelingen, het kader waarbinnen hij zich bewoog, bleef toch
het doctrinaire liberalisme. In veel van zijn posities lijkt hij op François Laurent: tot
in zijn verachting van Frankrijks glinsterende kunstcultuur, zijn geloof in de toekomst
van het stamverwante Duitsland, zijn bewondering voor de buitenlandse en de
godsdienstpolitiek van Bismarck123.. Evenals Laurent naderde hij vooral in zijn
anti-orthodoxe instincten de uiterste grenzen van het doctrinarisme. Zijn liefde voor
de staatsschool en zijn actie voor algemene leerplicht vervreemdden hem van
Thorbeckes gedachtenpatroon. Toch stelde hij zich op de basis van 1848. De toen
geschreven grondwet leek hem dezelfde strekking te bezitten als de staatsrechtsleer
die hijzelf opstelde124.. Deze door hem ‘positief’ genoemde leer is overigens nauwelijks
te beschouwen als een scheppende theorie. Eigenlijk wilde zij dat ook niet zijn en
juist daarom is zij typerend voor de vorm die het doctrinaire liberalisme der tweede
generatie aannam. Zij is per definitie individualistisch maar gelooft toch ook nog in
de romantische volksgeest en in een voorzichtig gedefinieerde volkssoevereiniteit
- weinig meer overigens dan een parlementair, op een censuskiesrecht gebaseerd
parlementair stelsel, dat als uitdrukking van de publieke opinie wordt beschouwd125..
Zij is positief, omdat zij de feiten, niet de abstractie als uitgangspunt kiest en slechts
hervorming wil wanneer de noodzaak daartoe dwingt. Zo kan men haar ook als
‘historisch staatsrecht’ karakteriseren, dat wil zeggen, als een theorie die de ervaring
en de resultaten van de geschiedenis als enige grondslag erkent. Het grote feit nu
van de geschiedenis is de veranderlijkheid ervan. De kunst van de staatsman bestaat
hierin, dat hij zorgvuldig aan de vooruitgang, welke men ook evolutie kan noemen,
de weg wijst en de door Opzoomer zeer beminde negentiende eeuw voortbeweegt
‘naar de twintigste heen, die volmaakter zal zijn dan alles wat aan haar vooraf is
gegaan’126.. In Edmund Burke eerde Opzoomer zo'n practicus zo'n empiricus van
de politiek127.. Een redacteur van De Gids prees in een warme recensie van
Opzoomers Staatsregtelijk Onderzoek Nederland gelukkig, omdat het in 1848
staatsinstellingen gekregen had, die nauwkeurig op de feiten van het volksleven
pasten. Het had de ‘wetenschappelijke’ weg gekozen en kon er zich als een van de
weinige volkeren ter wereld op beroemen dat het noch de revolutionaire noch de
conservatieve staatsleer behoefde128.. Zo werd de doctrinaire overwinning van
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1848 door Thorbeckes jonge volgelingen geïnterpreteerd als de triomf, niet van de
Romantiek, maar van het positivisme.
Geen algemene theorie dus, want zij kan in de onophoudelijke geschiedenis nooit

een algemene zin hebben, geen principes behalve dat ene, dat het recht
gehandhaafd moet worden, geen allesomvattende speculatie die op de feiten stuk
zal breken - deze negaties en deze scepsis bezielden de doctrinaire politiek.
Opzoomer noemde hen een ‘positieve’ leer. Vissering schreef een ‘praktische’
staathuishoudkunde. Toen Thorbecke in 1849 zijn eerste kabinet vormde en de
Kamer hem om zijn programma vroeg, antwoordde deze liberaal op een toch eigenlijk
zeer onparlementaire manier: ‘Wacht op onze daden’ en hij heeft principiële
parlementaire debatten altijd zoveel hij kon vermeden. Opzoomer toonde met
onverstoorbare nuchterheid hoe onvruchtbaar de eindeloze discussie over de mate
waarin de staat in het maatschappelijk leven mag ingrijpen in feite was en kwam tot
de conclusie dat de staat overal moet helpen, behalve waar het niet nodig is129..
Aangezien de behoefte aan staatsingrijpen nergens en nooit gelijk is, valt er dus
niets fundamenteels over te zeggen dan dat wat in zo'n lapidair zinnetje is vervat.
Al zou het dan ook onjuist zijn om te zeggen dat het doctrinaire liberalisme in

Nederland beheerst werd door het principe van de staatsonthouding, in de praktijk
was de staat er bescheidener dan die van Leopold II en Frère-Orban. Dank zij
Thorbeckes wetten van 1850 en 1851 liet hij aan de provincies en de gemeenten
meer zelfstandigheid dan de Belgische lagere besturen bezaten. En het probleem
van de stedelijke accijnzen werd er bijvoorbeeld anders aangepakt dan in België,
waar Frère het in 1860 had opgelost met zijn Crédit Communal. Geleidelijk werden
de plaatselijke accijnzen, die voor de gemeenten de belangrijkste bron van inkomsten
vormden, door directe belastingen vervangen tot zij na talloze moeilijkheden in 1865
geheel werden afgeschaft. Niemand was eigenlijk tevreden met de nieuwe wet,
maar men beroemde zich erop het Belgische etatisme, dat de gemeentelijke
zelfstandigheid te sterk aantastte, te hebben vermeden130.. Welk een moeite kostte
het ook niet om de staat met de verantwoordelijkheid voor de aanleg van spoorwegen
te belasten! De Nederlanders hadden lang volgehouden dat spoorwegen overbodig
waren in een land met een prachtig net van waterwegen. Pas in 1860 - dat is
zesentwintig jaar nadat de Belgische regering op initiatief van de doctrinaire liberalen
een dergelijk besluit genomen had - wist de moderaat Van Hall, eigenlijk tegen de
wil van de kamermeerderheid en zeker tegen die van Thorbecke, een wet te doen
aanvaarden die aan de staat de aanleg van spoorwegen opdroeg en aan particulieren
slechts de exploitatie ervan zou kunnen laten. En, om een voorbeeld op een totaal
ander terrein te kiezen, terwijl België groot internationaal gezag verwierf met zijn
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door de staat ingestelde en te Brussel zetelende Commission Centrale de Statistique,
mislukte een Nederlandse poging van 1858 om die te imiteren al in 1861. Een
dergelijk gecentraliseerd instituut in Den Haag, dat de leden uit de provincie 's winters
slechts met grote moeite konden bereiken, bleek onmogelijk en de Tweede Kamer
weigerde al spoedig er verder geld voor uit te trekken131..
De economische politiek van de Nederlandse liberalen had natuurlijk als eerste

doel de opruiming van het protectionisme. Er was weinig origineels aan. In 1850
maakte de opheffing van de Britse navigatiewetten (1849) een Nederlandse reactie
noodzakelijk en schafte de regering alle maatregelen waardoor de eigen scheepvaart
begunstigd werd, met één slag af. Engelse inspiratie en een zekeremate van Engelse
druk zijn hier wel heel duidelijk132.. In 1854 volgde een algemene verlaging van de
tarieven - toen waren overigens de doctrinairen niet meer aan de regering maar de
moderaten, want juist als in België had de introductie van de vrijhandel voor een
belangrijk deel plaats in de periode van de antidoctrinaire beweging die omstreeks
1852 aan kracht won en spoedig zegevierde. De triomf van de vrijhandel echter
was in beide landen te danken aan de doctrinairen: de Nederlandse wet van 1862,
toen Thorbecke weer aan het bewind was, schafte alle uitvoerrechten af en liet
slechts enkele lage invoerrechten op fabrieksprodukten toe. Natuurlijk heeft de
Nederlandse handel bij deze politiek veel baat gehad. Het land profiteerde sterk
van de gunstige conjunctuur, minder sterk overigens dan België. De in- en uitvoer
van België stegen in de periode tot 1873 met 249%, die van Nederland met 179%.
De doorvoerhandel door Nederland groeide met 65% en werd relatief minder
belangrijk: terwijl de gemiddelde waarde van het transito omstreeks 1850 een kwart
van de totale im- en export bedroeg, was zij omstreeks 1870 nogmaar een achtste133..
Trouwens, in het algemeen is deze kwarteeuw voor de Nederlandse economie

minder dynamisch geweest dan voor België. De bevolking nam sneller toe dan die
van België (met 16,7 tegen 14,9%), maar het is wel merkwaardig dat én de
voorafgaande én de volgende decenniën een grotere aanwas te zien gaven (17,6
en 26%). Een duidelijke beweging naar de steden was nog bepaald niet op te
merken; alleen werd de kleine relatieve daling van de stedelijke bevolking in de
voorafgaande periode gecompenseerd, zodat proportioneel in 1870 het niveau van
1830 opnieuw bereikt werd. Evenmin veranderde het algemene sociale patroon op
ingrijpende wijze. De beroepsindeling bleef ongeveer eender. Ook in de financiële
sector toonde zich een zekere aarzeling om in rechte lijn voort te gaan naar een
nieuwe fase in de economie. Typerend is het lot van de pogingen die enkele
buitenlanders en Nederlanders in de jaren zestig deden om door stichting van
kredietbanken volgens het voorbeeld van, en in ver-
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band met, Péreire's crédit mobilier snellere industrialisatie, grotere produktie en
commerciële expansie mogelijk te maken. In 1856 bleek de regering nog volstrekt
afkerig van dergelijke maatschappijen, maar een zevental jaren later werd het
anders. In Amsterdam en Rotterdam kwamen vooral met Frans en Duits geld enkele
kredietbanken tot stand. De nieuwe instellingen gingen echter óf snel ten onder óf
zij bleven vrij geïsoleerd in het economische leven van het land. Zij werkten ook
niet met Nederlands kapitaal. De Nederlandse belegger bleef trouw aan zijn oude
voorkeur voor staatsfondsen en investeringen in het buitenland. Met andere woorden:
nieuwe initiatieven, die de mogelijkheid boden tot opbouw van een modern
economisch apparaat, waren er zonder twijfel, maar er werd betrekkelijk weinig
gebruik van gemaakt.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de industrialisatie nog niet duidelijk op gang

kwam. Er werd slechts een beperkt aantal nieuwe industrieën van blijvende betekenis
gevestigd134. en de groei van bestaande industrieën naar het grootbedrijf was zeer
geleidelijk. De stoomkracht hervormde de Twentse katoenspinnerij en -weverij en
breidde hen aanzienlijk uit. Ook de textielindustrie in Noordbrabant ontwikkelde zich
snel. Een zelfde proces deed zich natuurlijk in andere bedrijven voor. Nauwkeurige
cijfers, waaruit de industriële groei blijken kan, zijn niet beschikbaar maar dat er
groei was wordt bewezen door de overzichten die in 1857 en 1871 werden
samengesteld135.. Daartegenover stond het verval van de scheepswerven. De
opheffing van allerlei protectionistische maatregelen brak de Nederlandse
handelsvloot, die kunstmatig groot gehouden was en van de vierde plaats op de
wereldranglijst in 1850 tot de achtste in 1874 afzakte. Dit was uiteraard rampzalig
voor de scheepswerven, toch al in moeilijkheden omdat het kapitaal, nodig voor de
bouw van stoomboten in plaats van zeilschepen, niet gemakkelijk te vinden was.
De oprichting van enkele grote bedrijven - vooral de Koninklijke Nederlandsche
Stoombootmaatschappij (1856) te Amsterdam, die hoofdzakelijk uit Amsterdams
kapitaal gefinancieerd werd - bracht de Nederlandse scheepvaart in snelle beweging,
maar zij was niet voldoende om de relatieve achteruitgang van de Nederlandse
positie tegen te houden. Evenmin hadden de Nieuwe Waterweg en het
Noordzeekanaal, die Rotterdam en Amsterdam met de Noordzee verbonden en in
deze periode werden aangelegd, een direct effect, zo moeilijk en langzaam kwamen
zij tot stand. Toch kende Nederland een zekere welvaart, die behalve aan de absolute
toeneming van handel en industrie vooral te danken was aan de agrarische produktie.
Juist hierin echter trad geen fundamentele verandering op. De boeren profiteerden
van de gunstige omstandigheden - van de vrijhandel die vooral de export naar
Engeland, Nederlands grootste afnemer, vergemakkelijkte, van de groei der
bevolking, de stijging der prijzen, de verbetering van de commu-
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nicatiemiddelen. Tot hervorming vond niemand aanleiding in zo'n tijd van voorspoed.
In 1865 constateerde de links-liberale Belg De Laveleye dat Nederland zonder het
te weten van handelsstaat tot landbouwstaat geworden was. Geen andere staat in
Europa voerde relatief zoveel agrarische produkten uit als het vroeger maritieme
Nederland136..
Een dergelijke voorstelling, hoe juist ook in sommige opzichten, is natuurlijk per

definitie eenzijdig. Zij heeft bovendien alleen maar werkelijk zin wanneer men de
produktie van de Nederlandse koloniën bij het agrarische potentieel van het
moederland voegt en, indien men dat doet, dan blijkt al dadelijk dat Nederland toch
fundamenteel geen zuiver agrarische, continentale staat kon worden137.. In deze
periode van agrarisch overwicht werden de koloniale kwestie en de koloniale handel
elementen van groot belang in de Nederlandse economie, politiek en cultuur. Het
zijn ook op dit gebied liberale impulsen en initiatieven geweest die de situatie
beheersten, al is er van een homogene liberale theorie over koloniaal bestuur geen
sprake. Trouwens het feit alleen al dat van 1848 tot 1880 niet minder dan vijfentwintig
verschillende ministers van Koloniën met in veel gevallen diametraal
tegenovergestelde principes optraden, geeft wel aan hoe inconsequent de koloniale
politiek gevoerd werd en hoe moeilijk het dus ook geweest moet zijn om een duidelijk
standpunt te formuleren. De liberalen van 1848 hadden in de eerste jaren na hun
overwinning voor het koloniale bezit zelf weinig belangstelling. Zij wisten er ook niet
meer van dan hun tegenstanders en zij lachten ongetwijfeld hartelijk mee als in de
Tweede Kamer een enkele specialist het bij de koloniale debatten waagde om
Javaanse termen te gebruiken of aardrijkskundige namen te noemen. Toen zij tegen
de koloniale politiek van vóór 1848 opponeerden, richtten zij zich tegen het feit dat
deze uitsluitend bij de Koning berustte. Zij wilden openbaarheid vooral om het fiscale
en financiële belang van de Indische bezittingen en inderdaad werd sinds de
comptabiliteitswet van 1864, die door Thorbeckes kabinet werd geïntroduceerd, de
controle van de Staten-Generaal op de Indische financiën zeer nauwkeurig. Toch
waren er uitzonderingen. Vooral dank zij de werkzaamheid van P.J. Veth
(1814-1895), die toen te Amsterdam onder andere Hebreeuws doceerde maar een
speciale belangstelling voor Oost-Indië bezat, besteedde het liberale maandblad
De Gids zeer veel aandacht aan de geschiedenis en de problemen van de oosterse
bezittingen en klonken er al in 1848 en 1849 vermaningen over de schuld die het
baatzuchtige Nederland aan de Oostindische volkeren had138..
Men kan dan ook niet zeggen dat de grootste en actiefste bestrijder van het oude

koloniale stelsel, W.R. baron van Hoëvell (1812-1879), ongehoord bleef. Hij kwam
in 1849, na elf jaar als predikant te Batavia te hebben gewerkt, in Nederland terug,
werd dadelijk lid van de Tweede
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Kamer en begon met kracht en ijver zijn campagne ten bate van de Javaan. Zijn
ideaal was aan het patroon van het cultuurstelsel tegenovergesteld. Dat immers
berustte op een wellicht juist, maar in elk geval conservatief inzicht in de statische
Javaanse maatschappij met haar strikte gezagsverhoudingen en haar onzekere
begrippen over de eigendom en de arbeid. De regeringen van Willem I en Willem II
streefden er dan ook naar de Javanen af te zonderen van het Westen, uit vrees dat
assimilatie aan Europa en Europese opvattingen de grondslag aan het heersende
systeem onttrekken zou. In geen opzicht wilde Nederland leermeester zijn; zelfs de
taal en de godsdienst mochten niet aan de inheemse beschaving worden
opgedrongen. De naar Indië gezonden ambtenaren werden alleen dan als
betrouwbaar beschouwd wanneer zij geen neiging toonden werkelijke belangstelling
voor de Javaanse bevolking op te vatten139.. Tegen deze afsluiting van het Indische
rijk streed Van Hoëvell een lange en vaak bittere strijd. Hij hoopte dat Nederland
en Indië zich tot een twee-eenheid zouden samenvoegen, verenigd in christendom
en economisch belang. Indië, dat exclusieve domein van enkele honderden
ambtenaren, moest voor Nederlandse particulieren en voor de christelijke zending
worden opengesteld, zodat de deugden van deNederlandse christelijkemiddenstand,
zijn handelsgeest en nijverheid, levende voorbeelden konden worden voor de
inheemse bevolking. Overigensmeende hij dat het moederland profijt van de koloniën
moest blijven trekken en de staat zijn cultures zo lang als nodig was diende te
handhaven, zij het dat de verplichte arbeid van de Javanen door vrijwillige moest
worden vervangen. Ja, zelfs waren de liberale hervormers uit dit eerste tijdvak van
actieve deelneming aan de koloniale politiek ervan overtuigd dat hun voorstellen
voor Nederland ook financieel voordeliger zouden zijn140..
Toch lag het leidende beginsel van Van Hoëvell zonder twijfel in zijn opvatting

van het belang der inlanders. Er zat een sterk schuldbesef in opgesloten. Dit ontmoet
men in verschillende kringen. Zo schreef een van de leden van het Nederlandsche
Bijbelgenootschap in 1853 dat het christelijke Nederland met de juist tot stand
gekomen vertaling van het Nieuwe Testament in het Javaans een begin maakte
met ‘de afdoening zijner grote, zware schuld’141.. Maar hoe dat ook zij, of het nu uit
schuldbesef was of uit behoefte aan avontuur, omstreeks 1860 voelden heel wat
jonge intellectuelen, die in het trage Holland ongeduldig werden, de
aantrekkingskracht van het schitterende rijk overzee waarvan de deuren langzaam
opengingen en zelfs Buys, die in feite een zo uitermate rustige carrière had als
docent in het Nederlandse staatsrecht, heeft eens in zijn leven op het punt gestaan
om zich als advocaat op Java te vestigen142.. In 1860 werd de Max Havelaar van
Eduard Douwes Dekker (1820-1887) gepubliceerd. Sinds 1838 had deze man eerst
in ondergeschikte, later in verant-
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woordelijke posities voor de Indische regering gewerkt. In 1856 echter raakte hij in
conflict met zijn superieuren en nam hij ontslag. Felle verontrusting over het lot van
de inlander, die op basis van het cultuurstelsel niet eens zozeer door de Nederlanders
als wel door zijn eigen hoofden en vorsten op een gruwelijke wijze werd uitgebuit,
schitterend literair genie, bijtende humor en een door zichzelf geabsorbeerde
megalomanie gaven hem het meesterwerk van de Nederlandse letterkunde der
negentiende eeuw in de pen. Het had onmiddellijk succes. Al richtte het zich niet
tegen het cultuurstelsel zelf, het toonde met meer nadruk en overtuigender middelen
dan vroegere opposanten - want er was al vaak over geklaagd143. - dat de feodale
grondslag waarop het was gebouwd en die de conservatieven zorgvuldig wilden
handhaven, verwerpelijk en rampzalig was.
Toch ontwikkelde een liberale koloniale politiek zich slechts langzaam en onzeker.

Het was of men met principes niet ver kwam. De baten vloeiden ruim: het
cultuurstelsel bracht tot 1866 gemiddeld ƒ 19 miljoen per jaar in de schatkist, dat is
omstreeks een vijfde deel van de staatsbegroting. Indien men door een matiging
van het stelsel deze baten verminderde, zouden taken die de liberale staat bij definitie
vervullen moest - en dat was niet alleen de opbouw van een nieuwe economische
infrastructuur, de aanleg van spoorwegen en kanalen, het was ook de afschaffing
van de slavernij in West-Indië met de noodzakelijke vergoeding aan de eigenaars144.
-, of onuitgevoerd blijven of ten laste van de Nederlandse belastingbetaler komen.
Belastingverhoging door liberalen leek voor deze generatie nog een paradox. Zij
zou bovendien afhankelijk gemaakt moeten worden van de invoering van een
inkomstenbelasting - deze bestond wel als gemeentelijke, maar niet als rijksbelasting
- die vele liberalen wellicht als gerechtvaardigd beschouwden145., maar die een
Parlement, voortgekomen uit het censuskiesrecht, natuurlijk tegenstond en die
bovendien in het hele censusstelsel onberekenbare verschuivingen zou voortbrengen.
Zesmaal hebben de liberalen - en onder hen ook diegenen, die zich tot de
geavanceerde vleugel rekenden - in deze periode een herziening van het totaal
onvoldoende fiscale systeem onmogelijk gemaakt146.. Pas toen de oorlog in Atjeh,
op de westpunt van Sumatra, waar de Nederlanders van 1873 al grote moeite
hadden om hun gezag te vestigen, de Indische baten dreigde op te slokken - de
strijd had in 1884 al ƒ 150 miljoen gekost - werd ook het cultuurstelsel langzaam
afgebroken. Van 1877 af leverde Indië in plaats van de saldo's (nog ƒ 151 miljoen
tussen 1866 en 1877) die de Nederlandse schatkist vulden, tekorten die door
Nederland niet werden overgenomen. In 1878 werd het mogelijk een
successiebelasting in de rechte lijn aanvaard te krijgen. In 1889 steunden alle
liberalen in de Tweede Kamer een voorstel tot inkomstenbelas-
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ting; in 1893 brachten zij haar tot stand.
Al duurde het lang voor de Nederlandse staat in Nederlands-Indië ophield

ondernemer te zijn en zich tot het bestuur beperkte, al voordien waren de koloniën
in toenemende mate voor anderen opengesteld. Vooral het kabinet van Thorbecke,
dat van 1862 tot 1866 regeerde, ruimde talrijke gedwongen cultures op. Toen in
1870 ook de verplichte suikerteelt werd afgeschaft, had de staat nog slechts bij de
koffie direct belang. Het aandeel van de vrije ondernemers in de Indische
landbouwproduktie nam dank zij deze en andere maatregelen snel toe. In 1842
bedroeg de gouvernementsproduktie 80% van het totaal, de produktie van de vrije
ondernemingen 15%; in 1852 waren deze cijfers 70% en 29%, in 1862 57% en 38%
in 1872 23% en 70%147.. Ook op dit terrein schiep het liberalisme van deze periode
zodoende de voorwaarden die een nieuwe ontwikkeling mogelijk maakten: de
ontwikkeling aan de ene kant van het koloniale kapitalisme en aan de andere van
het territoriale imperialisme, want pas nadat de staat zijn greep op de economie had
verzwakt, begon hij stelselmatig het hele grondgebied van zijn koloniën aan zijn
direct gezag te onderwerpen. Nu behoeft dit overigens twee kwalificaties. In de
eerste plaats is natuurlijk niet alleen het liberalisme voor de groei van de particuliere
ondernemingen verantwoordelijk geweest. Tot op zekere hoogte heeft het
cultuurstelsel zelf daar de mogelijkheid toe geopend. Door te tonen hoe productief
Java zijn kon, heeft het de omstreeks 1830 nog zeer geringe belangstelling voor
Indië doen toenemen; het heeft bovendien de welstand van de inlanders over het
algemeen wellicht enigszins verhoogd en in elk geval hun behoeften vermeerderd
met het gevolg dat velen van hen, anders dan in 1830, tot het verrichten van vrijwillige
loonarbeid konden worden gebracht.
In de tweede plaats is het nodig te bedenken, dat de liberalen ook in de jaren

zestig, toen zij eindelijk een koloniale politiek voerden, verdeeld waren over doel
en methode. Een van de grote problemen was dat van de grondeigendom. De
linkervleugel van de liberale partij wilde op Java een stelsel vestigen dat, zoals men
het in die tijd uitdrukte, op Europese begrippen berustte en de Nederlandse
ondernemer voldoende zekerheid zou geven om het risico van de exploitatie der
gronden te dragen. In 1866 werkte minister I.D. Fransen van de Putte (1822-1902)
- een avontuurlijk man die na een carrière als zeeman en als suikerfabrikant op
Java in 1859 naar Nederland terugkeerde en, verlost van financiële zorgen, voor
zijn kordate energie een uitlaat in de politiek vond - deze gedachte in zijn forse
cultuurwet uit. De Javaan, grotendeels ontslagen van alle verplichte arbeid, zou
worden beschouwd als eigenaar van de grond, die hij bewerkte. De gemene gronden,
die ten dienste van de dorpsgemeenschappen stonden, konden, indien de
meerderheid van de bewoners dat wilde, on-
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der de rechthebbenden worden verdeeld. Deze voorstellen troffen het cultuurstelsel
in het hart en waren ook veel radicaler dan de visie, die Van Hoëvell als toen nog
enige woordvoerder van de liberale partij voor koloniale aangelegenheden jarenlang
had verdedigd. De zogenaamde woeste gronden, die wellicht driekwart van het
Javaanse grondgebied besloegen, konden volgens Van de Putte door de staat aan
particuliere ondernemers in lange erfpacht ter beschikking worden gesteld. De
Kamer aarzelde echter zo ver te gaan. Thorbecke zelf, die na een conflict met Van
de Putte in het begin van het jaar zijn eigen kabinet verlaten had, keerde zich nu
tegen zijn vroegere minister van Koloniën en tegen de invoering van westers
privaateigendom in een maatschappij aan wie dit begrip vreemd was. Fransen van
de Putte trok zich terug. Maar de conservatieven, die hem opvolgden, slaagden er
evenmin in om een oplossing te vinden. Pas in 1870 werd een eind aan het probleem
gemaakt, toen een ministerie dat gevormd was door Thorbecke, die er echter zelf
geen zitting in nam, de kwestie voorzichtiger aanpakte. Het typische hiervan was
dat de liberale minister van Koloniën E. de Waal (1821-1905), een Indisch
oud-ambtenaar met grote kennis van de materie, het probleem, dat de omvang van
een principiële, diep in de ethiek en het geweten der natie ingrijpende zaak dreigde
aan te nemen, als goed doctrinair tot een zuiver praktische vraag trachtte terug te
brengen. Zijn agrarische wet bepaalde zo efficiënt mogelijk de relatie van de Javanen
tot hun grond en probeerde waarborgen te verschaffen tegen uitbuiting van de
inlanders door particuliere ondernemers, wier aantal zeker zou toenemen, nu
voordelige exploitatie van de woeste gronden dank zij de wet eveneens werdmogelijk
gemaakt.
Op deze wijze bereikte de Staten-Generaal ten slotte een voorlopig als

bevredigend beschouwde regeling van het koloniale probleem. De lange discussies,
die nu waren afgesloten, vormen om verschillende redenen eenmerkwaardig element
in de Nederlandse politiek. Zij waren karakteristiek voor de toon van het staatkundige
leven. Hier kwamen, daar was ieder het over eens, kwesties van hoge importantie
ter sprake en de parlementaire belangstelling was zeker niet onvoldoende. Maar
het was alsof de kamerleden buiten staat waren om de tegenstellingen tot waarlijk
politieke proporties te vergroten. Verreweg hun meeste aandacht ging naar de
juridische aspecten van de materie en vaak leek het, dat hier rechters en advocaten
spraken die hun geleerdheid en gevatheid toonden en niet politici die een beleid
trachtten te verdedigen of aan te vallen148.. Zowel de kamerleden als de regering
ontbrak staatkundig elan; zij vonden noch de woorden noch de gestes om aan het
dramatische in de situatie politieke vorm te geven. Men kan het hun niet verwijten.
Nog steeds, als in het Ancien Régime, werd de rechtenstudie beschouwd als de
beste
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vooropleiding voor de staatkunde. Zowel in de Eerste en Tweede Kamer als in de
regering overheersten de juristen. In 1850 bijvoorbeeld voerden van de 76 leden
der Tweede Kamer 47 de meestertitel149.. Niet alleen veroorzaakte dit een juridische
betoogtrant, het schiep tevens een homogeniteit van belangstelling, een
eensgezindheid omtrent prioriteiten en criteria, die de kans op werkelijk diepe
tegenstellingen in het politieke debat verminderden. Ook de betrekkelijke
geslotenheid van het politieke personeel bevorderde deze exclusiviteit van visie.
De contrasten, die er waren, hadden de neiging af te dalen naar het vlak van
persoonlijke vijandschap en concurrentie. Van de honderd ministers die tussen 1848
en 1877 optraden, kwamen niet minder dan 81 uit adellijke of patricische families150..
In de Kamers lag de verhouding natuurlijk anders. Toch schijnen van het totaal der
410 parlementsleden uit deze periode er nog 130 afkomstig te zijn uit de traditionele
aristocratie, 70 uit de ambtenarenstand, 65 uit de magistratuur, 13 uit het notariaat.
De overigen waren advocaten, zakenlieden, agrariërs en enige mannen uit het
onderwijs151.. Veruit de meerderheid was dus zo direct afhankelijk van de staatsorde,
de correcte gang van zaken, de fatsoenlijke regels van het maatschappelijke verkeer,
dat zij, welke hun persoonlijke opvattingen en neigingen ook mochten zijn, hun
oppositie natuurlijkerwijs beletten af te wijken van de ingetogen, algemeen aanvaarde
code.
De koloniale wetgeving van 1870 was een doctrinaire overwinning en betekende

het einde van merkwaardige pogingen om aan een conservatieve partij vorm te
geven. Nu is het woord partij een voor deze tijd nog enigszins twijfelachtige term.
Min of meer georganiseerde partijen, zoals die in Engeland of in België bestonden,
kende Nederland immers niet. Volgens Thorbecke was deze afwezigheid van partijen
een zo kenmerkende eigenschap van het politieke bestel in Nederland, dat de
parlementaire monarchie er een vorm door kreeg die van het Engelse patroon,
waarvan hij bepaald een afkeer had, totaal verschilde. Wanneer er geen partijen
zijn waaruit een kabinet voortkomt, zo kan men redeneren, dan moet het ontstaan
uit de koninklijke wil. Bijgevolg mag een Nederlandse regering niet de getrouwe
weerspiegeling van een meerderheid in de Kamer willen zijn, maar een lichaam dat
tussen Koning en Parlement een onafhankelijke positie inneemt. En aangezien het
Nederlandse constitutionele systeem juist hierin zijn eigen karakter gevonden heeft,
is het niet alleen waar dat er in Nederland geen partijen bestaan, maar ook dat zij
er bepaald niet moeten ontstaan. Natuurlijk ging niet ieder zo ver als Thorbecke en
heeft Thorbecke trouwens ook zelf de feitelijke aanwezigheid van partijen in het
Parlement moeten erkennen152.maar van eenmoderne partijformatie, die voortkwam
uit actie buiten de Kamers en het eigen politieke leven van de kiesdistricten, was
gedurende deze periode toch
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nergens sprake. Met het woord partij duidde men een losse groepering van mensen
aan, die in het algemeen dezelfde politieke inzichten hadden, maar zich overigens
niet strikt aan een duidelijk, gedetailleerd programma bonden. In de Kamers behield
ieder lid zich het recht voor om geheel naar eigen mening te stemmen. Het is dan
ook vaak zeer moeilijk om in de vage, vlottende groeperingen een bepaalde
partij-indeling te onderscheiden. Er waren zekere kernen van politieke wil
waaromheen zich, in een spel van aantrekking en afstoting, individuen heen en
weer bewogen. Thorbecke zelf was zo'n kern, de antirevolutionair Groen van
Prinsterer was er eveneens een. Beiden waren persoonlijk actief bij
kandidaatstellingen voor de verkiezingen153. en konden in de Tweede Kamer op
enkele trouwemedewerkers rekenen. De conservatieven echter bezaten geen figuur
die een vergelijkbare positie innam. Een conservatieve partij bestond derhalve in
nog mindere mate dan een liberale of antirevolutionaire. Evenmin was er een
conservatieve doctrine. Maar een conservatieve opinie was er natuurlijk wel en
enkele malen werd gepoogd deze tot een politiek programma te condenseren.
Er waren in 1848 heel wat mensen die de grondwetsherziening met verbijstering

en afschuw aanzagen en zij waren de minsten niet: de entourage van de kroonprins,
die van 1849 tot 1890 als koning Willem III regeren zou, en de kroonprins zelf, de
meerderheid van het Parlement, talloze ambtenaren op hoge posten, kortom
belangrijke groepen van het politieke personeel van vóór 1848, dat zeker niet slechts
een hofkliek was en tot op zekere hoogte de mening van de patriciërs, de grote
handelshuizen, de oud-regenten en de aristocratie vertegenwoordigde. Voor deze
personen, gewend aan regeren in lokaal of nationaal verband, betekende de
constitutionele hervorming een nederlaag, vooral toen zij door Thorbecke met zijn
krachtige wetten van 1850 en 1851 naar het bestuur van provincie en gemeente
werd doorgetrokken. Jarenlang hebben deze invloedrijke en ervarenmensen gehoopt
dat Nederland het Europese voorbeeld volgen en zich als Frankrijk, Pruisen en
Oostenrijk in conservatieve richting bewegen zou154.. In 1852 achtten zij, ten onrechte
overigens, de publieke wrevel over het liberalisme van 1848 zo sterk dat zij meenden
voldoende steun te zullen krijgen voor een adres aan koning Willem III waarin hem
verzocht werd het kiesrecht in conservatieve zin te doen herzien155.. Hun vertrouwen
was niet geheel onbegrijpelijk. De hervorming van 1848 was misschien meer aan
de wil van de grillige Koning en aan de vrees dat ook Nederland een prooi van de
revolutie zou worden, dan aan de eigen kracht van de doctrinairen te danken
geweest. Toch bleef de grondwet behouden. Het conservatisme, hoe krachtig en
zelfverzekerd ook, slaagde er niet in een duidelijk programma en een duidelijke
politiek te concipiëren. Het was niet creatief. Verwonderlijk is dat niet. Royalisme,

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



229

klerikalisme, feodalisme, die aan conservatieven in het buitenland doeltreffende
leuzen leverden, waren vreemd aan het Nederlandse verleden. Waarop kon men
zich beroepen dan op regententradities van het Ancien Régime die tijdens de
systeemloze regeringen van de eerste twee koningen in zekere mate waren
gehandhaafd? Maar zelfs de meest ingenieuze politicus zou het moeilijk vallen om
op grond van die oude gewoonten een samenhangend alternatief voor de liberale
staat van 1848 te ontwerpen. Bovendien lag het niet in de traditie van de heersende
standen in Nederland om door middel van theorieën, constituties en politieke
bewegingen gezag te verwerven of gezag te behouden. Vanaf de zestiende eeuw
had de stedelijke oligarchie haar kracht gevonden in een zich aan alle wisselende
omstandigheden aanpassende soepelheid. Dank zij haar ervaren en deskundig
opportunisme wist zij onder stadhouders en koningen, in tijden van kalmte en in
tijden van wilde onrust in het zadel te blijven. Het was waarlijk niet uitgesloten dat
zij ook de grondwet van 1848 overleven kon.
Dit assimilatievermogen van de oude elite bleek in de crisis van 1853, toen voor

een ogenblik alle sinds 1848 bereikte resultaten op het spel schenen te staan. De
aanleiding tot de moeilijkheden van dat jaar was het herstel van de rooms-katholieke
hiërarchie. Daar was al sinds 1795 sprake van geweest, maar door talloze
omstandigheden bleef de wonderlijke situatie van het Ancien Régime gehandhaafd
en was Nederland nog steeds een missiegebied met aartspriesters boven de grote
rivieren en apostolische vicarissen ten zuiden ervan, terwijl de internuntius te Den
Haag (een Italiaan) tegelijk als vice-superior optrad. Het concordaat dat koning
Willem I in 1827 met de Paus sloot en dat in de aanstelling van twee bisschoppen
voorzag, werd niet uitgevoerd. Toen in 1841 onder Willem II onderhandelingen
werden geopend om het alsnog tot uitvoering te brengen, ontstond er zo'n beweging
onder de protestanten dat de Koning deze poging opgaf. De kwestie kreeg opnieuw
actuele betekenis, toen de grondwet van 1848, waaraan de katholieken trouwe
steun hadden verleend, de kerken uitdrukkelijk vrijliet. Alle mogelijke rooms-katholieke
groeperingen begonnen petities naar Rome te zenden, waarin op herstel van een
normale bisschoppelijke hiërarchie werd aangedrongen. Het duurde echter lang
voor Rome reageerde. Het duurde eveneens lang voor de positie van de regering,
aan wie door Willem III herhaaldelijk werd belet om de zaak van het concordaat en
de benoeming van bisschoppen met Rome te bespreken, geheel duidelijk was156..
Maar ten slotte nam paus Pius IX het initiatief. Op het einde van 1851 berichtte hij
de regering, toen onder leiding van Thorbecke, dat hij de instelling van een
episcopaat in Nederland nodig achtte; in maart 1852 antwoordde het kabinet dat
het bereid was het concordaat van 1827 als opgeheven te beschou-
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wen, waarmee de Paus in september 1852 instemde. Toen was de weg eindelijk
vrij. In maart 1853 vaardigde de Paus een breve uit, die de oprichting van een
aartsbisdom te Utrecht en vier bisdommen (Haarlem, 's-Hertogenbosch, Breda en
Roermond) behelsde. Al was het bekend dat dit te gebeuren stond, officiële en
nauwkeurige mededeling van de nieuwe opzet was aan de Nederlandse regering
niet gedaan, eenvoudig omdat het de intrigante internuntius te Den Haag, die vooral
wegens de vestiging van een aartsbisdom te Utrecht ernstige complicaties vreesde,
beter leek het kabinet voor een fait accompli te stellen. Maar juist hierdoor werd de
zaak onnodig gecompliceerd en ontstonden er jammerlijke discussies, verwijten en
verwarringen. In elk geval meenden vele protestanten dat Rome zijn uitdagende
besluit op nodeloos tartende wijze bekendmaakte. In het overigens star protestantse
Utrecht was al sinds meer dan een eeuw de zetel van de jansenistische kerk van
Nederland gevestigd en deze werd in het stuk van maart nu zo maar monstrum ac
pestis genoemd, terwijl de Paus, tevreden en ten onrechte sprekend over de groei
van het katholicisme, niet naliet om met afschuw te schrijven over de Opstand en
over het geweld en de overmoed der calvijnse ketterij.
Toen het pauselijke besluit bekend werd, ontstak een deel van de protestantse

gemeenschap in hysterische woede. Van kansels en andere spreekgestoelten, in
petities aan de Koning met een totaal van 200 000 handtekeningen, in een
tweehonderdtal pamfletten en in weekbladen uitten alle mogelijke protestantse
woordvoerders in roekeloos en opgeschroefd proza of in erbarmelijk rijm hun
verontwaardiging en hun angst. Geenmiddel was te grof. Tirannie, inquisitie, censuur,
brandstapels - van zulke en andere zaken zei men nu de invoering te verwachten.
Totale verdwazing? Zeker, maar hoe absurd en plat ook, de protestantse reactie
was toch wel enigszins verklaarbaar. Het herstel der hiërarchie immers betekende
dat de emancipatie van de rooms-katholieken, die van 1795 af officieel vaststond
zonder zich duidelijk te tonen, een feit van het dagelijkse leven zou gaan worden.
Pas in 1853 kwam een einde aan de eeuwenoude gedachte dat Nederland een
protestantse natie was waarin de katholieken een uit edelmoedigheid getolereerde
minderheid vormden. Al kon natuurlijk niemand in 1853 voorspellen dat de
katholieken zowel in aantal als in politieke macht gedurende de twintigste eeuw
naar een dominerende positie zouden groeien (zij vormden in 1849 38,15%, in 1889
35,38% en in 1960 40,43% der bevolking), de tegen Thorbecke agerende
protestanten realiseerden zich toch, dat zij zich niet meer als meesters van het land
konden beschouwen en hun leek wat voor de romantische liberalen een eenvoudige
consequentie van het liberalisme was, een verraad juist aan de beste
vrijheidslievende idealen van de natie. Trots op het feit, dat dank zij hun geloof de
Nederlandse staat gesticht was -
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eeuwenoud bolwerk, naar men zei, van vrijheid en vrede - werden zij in totale
verwarring gebracht door de doctrinaire liberalen, die weigerden te putten uit wat
zo lang als de nationale en liberale traditie gegolden had.
Een uitbarsting als deze ‘Aprilbeweging’ is uiteraard een ingewikkeld verschijnsel.

Zij gaf op elementaire en buitengewoon primitieve wijze uitdrukking aan
onlustgevoelens van zeer verschillende aard. Het was alsof pas in 1853 voor
iedereen de ware gevolgen van 1848 duidelijk werden, alsof men toen pas inzag
dat de grondwetswijziging inderdaad een diep ingrijpende operatie was geweest
die brak met ondanks de Franse Revolutie gehandhaafde overleveringen. Natuurlijk
hadden sommigen dat al veel eerder gezien; reeds in 1848 hadden conservatieven
geprotesteerd niet alleen tegen de rechtstreekse verkiezingen, maar vooral tegen
de vrijheid van vereniging, van de kerken en van het onderwijs, omdat deze de
roomsen zou begunstigen. In de oppositie tegen het doctrinaire liberalisme lag van
1848 af een stuk hard antipapisme157.. Dit wil niet zeggen dat de hele protestantse
gemeenschap in vuur raakte. Aan waarschuwingen van protestantse autoriteiten,
onder andere de Synode, tegen antikatholieke en antiliberale opwinding heeft het
niet ontbroken en, al was bijvoorbeeld de orthodoxe Groen van Prinsterer tevreden
over zoveel blijken van protestantse ijver, hij zag met verontrusting dat dit leiden
kon tot een poging om de kerken, dus ook protestantse kerken, opnieuw aan de
staat te onderwerpen. Bovendien keurde de Tweede Kamer de regeringspolitiek in
het algemeen goed. Toch ging het kabinet in de storm ten onder. De beslissende
factor in het ingewikkelde samenstel van soms tegenstrijdige elementen en
sentimenten bleek de houding van de zogenaamde conservatieven, de
‘aristocratische partij’, die door doctrinaire publicisten zelfs als de eigenlijke instigator
van de hele beweging werd beschouwd158.. Maar al was deze zeker niet een zo
eenvoudig complot, wel is het opvallend dat, toen op het einde van maart 1853 de
onrust te Utrecht losbarstte, niet alleen religieuze motieven van belang waren.
Het Utrechtse en het Nederlandse conservatisme in het algemeen bestonden uit

evenveel richtingen als er conservatieven waren. Toch is het mogelijk er twee, niet
noodzakelijkerwijs harmonisch samenklinkende hoofdmotieven in te onderscheiden,
waarvan de Utrechtse hoogleraren G.J. Mulder en G.W. Vreede de toon aangaven.
Mulder (1802-1880), uit een geslacht van heelmeesters en militairen, studeerde
medicijnen te Utrecht en werd aldaar in 1840 hoogleraar in de scheikunde. Deze
driftige man, niet geneigd tot theorie en speculatie, maar ondanks zijn grote roem
als chemicus onbevredigd in zijn eigen vak, hield ervan in levendig proza zijn opinies
over staatkunde, onderwijs en algemene levensproblemen neer te schrijven159.. Zijn
protestantisme was enigszins ouderwets en achttiende-eeuws. Mulder stond
onverschillig en tegenover de vrijzinnige moder-
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niteit en tegenover de negentiende-eeuwse orthodoxie en geloofde zonder eerbied
voor dogma of theologie in Gods wijsheid en in het persoonlijke voortbestaan van
de mens. Hij haatte de grondwetsherziening van 1848 zowel omdat zij Rome
begunstigde als omdat zij aan een vorst, die kordaat kon zijn, de leiding van de staat
ontnam en haar in handen gaf van een redekavelend, door partijhaat gespleten, in
machteloze wettenmakerij zijn tijd en kracht verkwistend Parlement. Terwijl de
maatschappij energieke en deskundig geleide vooruitgang eiste, vooral op het
gebied van het onderwijs, bracht het jaar 1848 de heerschappij van op alle grote
projecten bezuinigende juristen en een verzakelijking van de gezagsverhoudingen,
een geest van wat hij koopmanschap noemde, een demoraliserende vrijheid voor
persoonlijke ambitie en winstbejag. Mulder was orangist en, omdat Nederland nu
eenmaal een koninkrijk was, ook royalist. Zijn voorouders waren protestantse
orangisten geweest en hij zelf onderhield persoonlijke relaties met het hof. Wat
stelde hij zich precies van het ideale koninklijke gezag voor? Het valt niet te zeggen.
Maar dit antiroomse, antijuridische, antiparlementaire en vooral ten aanzien van
koloniale zaken beslist behoudende160. royalisme vormde een curieuze variant van
het conservatisme, die kans op succes scheen te hebben, toen tussen 1854 en
1858 tweeministers van deze kleur optraden, ook zij flinke protestantse nationalisten
en mannen van de natuurwetenschappen161.. Het is of dank zij de zogenaamde
Aprilbeweging een ogenblik de mogelijkheid van een overigens heel milde soort
despotie (die men, indien het in Nederland niet zo dwaas klonk, bonapartisme zou
noemen) bestaan heeft. Maar noch de Koning noch zijn technisch en onpolitiek
denkende vrienden waren in staat om aan deze initiatieven enige wezenlijke kracht
te geven. Zo bleef deze zogenaamd Groot-Protestantse Partij met haar leus ‘Koning
en Vaderland’ een ten slotte machteloos groepje politieke dilettanten.
G.W. Vreede (1809-1880), actief antipapist, fel bestrijder van het herstel der

hiërarchie en bewonderaar van zijn in deze materie even actieve collega Mulder,
behoorde toch in een andere wereld thuis. Deze kleinzoon van Pieter Vreede, de
revolutionaire politicus uit het einde der achttiende eeuw, studeerde in Gent en
Leuven maar promoveerde ten slotte in Leiden. In 1841 kreeg hij de leerstoel voor
staats- en volkenrecht te Utrecht en al spoedig werd hij, die in de jaren dertig liberaal
was omdat hij de anti-Belgische volhardingspolitiek van Willem I als rampzalig
beschouwde, een conservatief, toen Thorbecke aan het liberalisme van de jaren
veertig een doctrinair karakter ging geven. In en na 1848 groeide zijn afkeer van
Thorbecke; in 1853 was hij een van degenen die de campagne tegen het
papo-thorbeckianisme openden. Zijn protestantisme was als dat van Mulder
ondogmatisch en onvrijzinnig; het was een strenge gevoelsreligie, die overigens
waarschijnlijk vager was dan die van de dogmatisch
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minder onverschillige lutheraan Thorbecke. Hij verachtte in totaal onbegrip de
katholiek-liberale unie van 1848, zoals hij het Belgische monsterverbond van 1828,
dat de neergang van het bloeiende Verenigde Koninkrijk veroorzaakte, met afkeer
had beleefd. Hij was een emotioneel, hartstochtelijk man met ontelbare principes
maar zonder systeem. Voor het heethoofdige orangisme van Mulder162. behoedde
hem zijn gepassioneerde wantrouwen tegen alles wat naar bonapartisme zweemde.
Het typische van Vreede is dat hij, een jurist, een zeer erudiet historicus, een
veelbereisd en zeer vruchtbaar schrijver, een man die van zijn jeugd af diep in de
staatkunde was geïnteresseerd, zowel de vormkracht als de aanleiding en de
aanhang miste om een stelselmatige conservatieve idee te schetsen. In zijn
geschriften gaf hij uitdrukking aan zijn afschuw van de maatschappij van 1848, die
noch samenhang noch vertrouwen noch kalmte kende, van Thorbecke, van de
opdringende democratie en van die berustende neiging om Nederland als een
onbelangrijk staatje zonder gewicht te beschouwen waartegen hij, nationalist in de
stijl van Van Hogendorp en specialist in de diplomatieke geschiedenis, scherp streed
- men treft noch bij hem, noch bij zijn vrienden en geestverwanten zoals de in veel
opzichten voortreffelijke jurist, socioloog en historicus J. de Bosch Kemper
(1808-1876), een redelijk, theoretisch doordacht alternatief.
Toen de Aprilbeweging de positie van het kabinet-Thorbecke zo aantastte dat het

meende zich te moeten terugtrekken en Willem III zich gaarne bereid toonde het te
ontslaan, bleek hoe onvruchtbaar het royalisme van Mulder en het door emotie en
onbehagen gedragen conservatisme van Vreede, hoewel zij de beweging op gang
hadden gebracht, in de praktische politiek waren. Niet zij beheersten de situatie
maar de Hollandsemoderaten, die vóór 1848 een dominerende rol hadden gespeeld,
en nu de gelegenheid kregen hun verloren posten terug te winnen. Het was F.A.
van Hall, de man van de financiële hervorming van 1844, die - al spoedig
gewantrouwd en bestreden door Vreede en Mulder163. - met genoegen weer aan het
regeren ging. Hij deed dat efficiënt en verstandig. Een echte conservatief was hij in
1854 evenmin als in 1844. Hij was de man van de Amsterdamse regeringscoterie164.,
soepel, vindingrijk, zonder veel strakke principes; zijn scherpe bezwaren tegen de
grondwet van 1848, die dreigde de natuurlijke gezagdragers uit te schakelen, hadden
niet tot gevolg dat hij ernstig overwoog haar te herzien toen zij zijn terugkeer in de
regering bleek toe te staan. De censuskiezers steunden hem over het algemeen,
al was de belangstelling bij de verkiezingen gering. Hij en zijn opvolgers, die in
dezelfde geest regeerden, vermeden alle uitdaging. Zij ontzagen met grote
nauwkeurigheid gevestigde belangen en posities en erkenden zelfs 1848 en het
herstel der hiërarchie als faits accomplis, waarop men niet terug kon komen. Een
poging, die in 1856 werd ondernomen om serieu-
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zer consequenties uit de agitatie van 1853 te trekken en een
protestantsconservatieve regering in het leven te roepen, verliep al in 1858 in totale
verwarring en schiep de wonderlijkste misverstanden. Het resultaat was terugkeer
tot een liberaler regime. Pas in 1862 echter werd Thorbecke zelf opnieuw tot de
regering geroepen en kregen de tegenstellingen, die in de negen jaar van de
overigens actieve en kundige compromispolitiek der moderaten hun scherpte
schenen te verliezen, opnieuw politieke betekenis. In 1853 had het conflict tussen
rechts en links geen zuivere vorm gevonden, omdat het door Thorbecke gekwetste
protestantse nationale gevoel antidoctrinair maar niet noodzakelijkerwijs conservatief
was en de elite van vóór 1848 erin slaagde om dank zij compromissen in een deel
van haar macht te worden hersteld. In de jaren zestig ontwikkelde het zich naar een
duidelijker gestalte.
Dit was van grote betekenis. In de koloniale en constitutionele kwesties, die de

jaren zestig gingen beheersen, werd het eindelijk mogelijk voor de doctrinairen om
een definitieve overwinning te behalen, juist omdat de tussenoplossingen, de soepele
assimilatiepolitiek van de ‘hogere standen’, de afstomping der contrasten door de
moderaten onhoudbaar bleken. Ten aanzien van problemen als het onderwijs en
het kiesrecht was het nog wel doenlijk enig verzoenend uitstel te bereiken, ten
aanzien van de koloniën was een beslissing noodzakelijk. Dit feit beïnvloedde de
politieke en culturele geschiedenis van Nederland in het algemeen, want het bracht
de ondergang van het ‘moderatisme’165. als min of meer zelfstandige politiek met
zich mee en maakte voorgoed een einde aan een verschijning, die sinds de jaren
1790 in de Nederlandse staat een taaie kracht ontwikkeld had. De moderaten
stamden uit de periode der Franse Revolutie. Zij waren altijd ‘verlicht’ geweest en
vertegenwoordigden niet de gesloten oligarchie van voor 1795, maar de hogere
burgerij, de bankiers, de grote handelshuizen van Holland. Al kwamen zij echter uit
een revolutionaire situatie voort en profiteerden zij daarvan, een revolutionaire
gezindheid bezaten zij niet. In 1813 aanvaardden zij, die vroeger tegen het
Oranjehuis gestreden hadden, het Koninkrijk zonder veel moeite. Het jaar 1813
bracht immers wat zij al jaren hadden voorbereid: een verlichte eenheidsstaat
gebouwd rondom de provincie Holland. Daarom stond het avontuurlijke Verenigde
Koninkrijk van 1815 hun tegen, juichten zij de scheiding van 1830 toe en veroverden
zij in de oppositie tegen de volhardingspolitiek van Willem I en haar financiële
consequenties opnieuw het gezag. Zelfs 1848 brak hun kracht niet. Maar in de jaren
zestig verdween het moderatisme. Het doctrinaire liberalisme, dat niet uit Holland
was voortgekomen en nog steeds, naar het scheen, speciaal door de andere
provincies werd gesteund, dreef de moderaten, die hun basis in Holland hadden,
in het conservatieve kamp en versloeg hen.
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In het koloniale debat kozen demeeste moderaten voor het conservatieve standpunt.
Want op dit gebied bleek een echt conservatisme, dat in de binnenlandse politiek
tot nog toe geen vorm gekregen had, wel degelijk definieerbaar. In de jaren vijftig
hadden conservatieve koloniale politici zich tegen de uitholling van het cultuurstelsel
vrijwel uitsluitend om opportunistische redenen verzet. Hun hoofdargument was
slechts dat, aangezien een liberale politiek de Indische baten dreigde aan te tasten,
het cultuurstelsel voorlopigmoest worden gehandhaafd. In de jaren zestig veranderde
niet het doel, maar de aard van hun redenering166.. Zij betoogden dat de afschaffing
van het cultuurstelsel neerkwam op een maatschappelijke revolutie met rampzalige
gevolgen voor de Javanen, die nog lang niet rijp waren voor een kapitalistische
maatschappij en nu hulpeloos aan Europese exploitatie stonden te worden
overgeleverd167.. Op deze wijze vonden de conservatieven voor het eerst een
antiliberaal motief dat op een zekere mate van sociaal inzicht en sociale bezorgheid
was gebaseerd. Men kan twijfelen aan de oprechtheid ervan. In elk geval is het
merkwaardig dat het uitsluitend op de verhoudingen in Nederlands-Indië en niet op
die in Nederland zelf werd toegepast.
Op een enkele uitzondering na bestond er bij de conservatieven nauwelijks

belangstelling voor de sociale kwestie in Nederland. De uitzondering was J. de
Bosch Kemper. Al in de jaren 1850 stelde hij een - nog steeds niet vervangen -
Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons vaderland (1851) in; in de jaren
zestig publiceerde hij zijn als een magnum opus bedoelde, maar wijdlopige, onvaste,
al te vage Handleiding tot de kennis van de wetenschap der zamenleving (1863),
waarmee hij zich een van de weinigen toonde, die in Nederland een werk van
synthese en de eerste, die er een op sociologisch terrein aandurfde. De ernstige
zorg, waarmee hij de prioriteit van de organische gemeenschap op het individu en
zijn belang trachtte aan te geven, kwam voort uit een aandacht voor relaties en
verplichtingen, die de meeste liberalen vrij onverschillig lieten. Tevens werkte hij
onophoudelijk ten bate van de volksopvoeding en schreef hij zijn eigen, goedkope
krant vol. Enige reële invloed oefende hij echter niet uit. Hij is ook nooit in staat
geweest om zakelijke voorstellen te doen tot oplossing van acute problemen. Noch
politiek noch wetenschappelijk hielp hij de conservatieven aan een stimulerende
idee168..
Het koloniale conservatisme, hoe vernuftig ook gebaseerd op iets dat een sociale

theorie leek, werd na jaren van strijd ten slotte verslagen. In Nederland vond het
weinig aanhang, omdat slechts een klein aantal mensen er direct door bevoordeeld
werd; in Indië zelf was het al verouderd voor het in het moederland werd opgegeven.
Reeds in het begin van de jaren zestig zagen velen in het Indische bestuur dat er
ingrijpende hervormingen nodig waren en over het algemeen hebben zij aan de
conservatieven
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slechts geringe steun gegeven. Bovendien begingen de koloniale conservatieven
de fout om hun politiek te verbinden aan constitutionele opvattingen, die er nauwelijks
verband mee hielden. In 1866 leek hun positie gunstig. Na vier jaren hadden de
doctrinairen in verwarring en onenigheid het bewind neergelegd. De Koning, altijd
verheugd als hij de liberalen kon laten gaan en bezorgd over de internationale
verwikkelingen, benoemde een conservatief kabinet onder leiding van de ervaren
diplomaat J.P.J.A. Graaf van Zuylen van Nyevelt (1819-1894), aan wie werd
opgedragen de moeilijke binnenlandse problemen van het ogenblik - onder andere
de onderwijskwestie - ter zijde te laten. Deze poging om eenheid en verzoening te
bewerkstelligen door middel van tactvolle passiviteit - een poging, die in de jaren
vijftig tot op zekere hoogte was geslaagd - mislukte echter. Reeds na enkele
maanden kregen de liberalen, die nog altijd over een meerderheid in de Kamer
beschikten, de gelegenheid om het kabinet aan te vallen. De minister van Koloniën
P. Mijer (1812-1881), een behoudend maar bekwaam Indisch specialist, bleek al
zeer spoedig zijn ambt uitsluitend te hebben aanvaard om zich na snelle afdoening
van absoluut noodzakelijk parlementair werk tot Gouverneur-Generaal van Indië te
doen benoemen. Het was al eerder gebeurd dat een minister van Koloniën ontslag
nam omdat hij Gouverneur-Generaal werd; het zou later opnieuw gebeuren. Alleen
in 1866 kwam er heftige oppositie, niet slechts van liberale zijde, tegen deze
procedure, omdat van Mijer een bijdrage tot de oplossing van het urgente koloniale
probleem verwacht werd en het leek of het kabinet door deze benoeming blijk gaf
van minachting voor de parlementaire discussie. Van Zuylen reageerde zeer scherp
en liet de Koning onmiddellijk de Kamer ontbinden.
Toen echter maakte hij een ernstige vergissing die de conservatieven ten slotte

duur te staan kwam. Aangezien de benoeming tot Gouverneur-Generaal door de
Koning werd gedaan, zo luidde de argumentatie van de regering, betekende de
afkeuring van het beleid dat deze benoeming doorgezet had, een aanslag op het
koninklijk prerogatief. Evenals in 1853 poogden de conservatieven zich dus, met
volle medewerking van de Koning zelf, van de monarchie te bedienen. Noch
staatsrechtelijk noch politiek had de redenering echter zin. De voosheid ervan toonde
een dozijn hoogleraren in de rechten in een door Buys opgestelde
gemeenschappelijke verklaring duidelijk aan. Belangrijker was dat het publiek
nauwelijks reageerde. Ondanks enkele dwaze pamfletten, waarin de liberalen
verweten werd een doodgeboren grondwet te verdraaien, het Parlement te
veranderen in een losbandige club, de openbare mening te smoren169. en
opgewonden dagbladartikelen hadden de verkiezingen temidden van de gebruikelijke
onverschilligheid plaats. Al wonnen de antiliberale groeperingen enkele zetels, deze
winst was in feite een nederlaag voor de conser-
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vatieven, want zij was te gering om als rechtvaardiging van de opgeblazen
propaganda te kunnen gelden.
Bovendien waren de moeilijkheden van de regering nog lang niet voorbij. In 1867

raakte Willem III, die evenals zijn vrouw en zoon zeer voor Napoleon III was
geporteerd, betrokken bij de internationale politiek, toen hij bereid bleek zijn
Groothertogdom Luxemburg, dat evenals Limburg sinds 1839 tot de Duitse Bond
behoorde en waarvan de positie na de vorming van de Noordduitse Bond onduidelijk
was, aan Frankrijk te verkopen, maar na de eerste Duitse protesten van gedachten
veranderde. Op de Londense Conferentie, die voor het bovendien door Belgische
verlangens gecompliceerde probleem een oplossing vond, was Nederland
vertegenwoordigd; het tekende dan ook het protocol waarbij het Groothertogdom
neutraal werd verklaard. Deze neutraliteit werd (anders dan de Belgische van 1831)
collectief door alle deelhebbende mogendheden gegarandeerd en was dus in feite
zeer zwak. Voor Nederland was de uitweg niet slecht. Het is wel onloochenbaar dat
Willem III gevaarlijk had gemanoeuvreerd. Wie kon weten of Frankrijks ambitie zich
aan Luxemburg verzadigen zou? Was ook Limburg, een deel van de Nederlandse
staat, niet bij de kwestie betrokken? Van Zuylen beroemde zich er dus niet ten
onrechte op dat zijn diplomatie een ramp voorkomen had. Nederland bleef zowel
een met de Sleeswijk-Holsteinse kwestie vergelijkbare crisis als Frans imperialisme
bespaard.
Toch werd juist Van Zuylens diplomatie de aanleiding tot een nieuwe

constitutionele strijd. In november 1867 keurde de Tweede Kamer het beleid van
de regering af en verwierp de begroting van buitenlandse zaken. Nederland, dat
met Luxemburg niets te maken had, zo redeneerde de meerderheid van de Kamer,
had niet moeten deelnemen aan de collectieve garantie die Luxemburg gegeven
was. Van Zuylen werd verweten nutteloze risico's te aanvaarden en de
onafhankelijkheid van het land onnodig in gevaar te brengen. Het argument was
zonder twijfel vrij irreëel, omdat de collectieve garantie zelf zinloos was, maar niet
onjuist en typerend voor de angst voor internationale complicaties die vele
Nederlanders beheerste. Van Zuylens overigens ook vrij zonderlinge pretentie de
vrede van Europa te hebben gered, vond geen weerklank in een land, dat pas een
paar decenniën later een nieuw gevoel van eigenwaarde zocht te putten uit de
opvatting als zou de geschiedenis het hebben uitverkoren tot de missie van
vredestichter en promotor van het internationale recht. Het kabinet toonde zich
opnieuw heftig geprikkeld door de parlementaire kritiek en bood zijn ontslag aan.
De Koning echter weigerde dit en ontbond de Kamer. De verkiezingen van januari
1868 werden in nog sterkere mate dan die van 1866 voorgesteld als een keuze
tussen koningschap en republiek. Maar opnieuw bleken noch de kiezers noch de
publieke opinie
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bereid deze avontuurlijke voorstelling, die geen enkele grond had, te aanvaarden.
Zo dood was het verleden van het Ancien Régime, toen inderdaad de tegenstelling
tussen de Oranjestadhouder en het regentenpatriciaat de spil van alle conflicten
was en zo taai was de invloed van 1813, toen alle vóór-revolutionaire partijen,
verzoend en vol schaamte over hun oude daden, het nationale koningschap als
heerlijk voortbrengsel der nationale geschiedenis prezen, dat het niet mogelijk bleek
het vuur op te rakelen en de regeringspropaganda, die dit probeerde en de liberalen
volkomen ten onrechte van antimonarchale neigingen beschuldigde, diep werd
gewantrouwd. Hoewel de verkiezingen opnieuw een aan de regering vijandige
meerderheid in de Kamer brachten, bleef het kabinet aan. Maar nog eens verwierp
de Kamer Van Zuylens begroting (april 1868). Na maanden van onzekerheid
aanvaardde Willem III het ontslag van het kabinet (juni 1868). De conservatieve
experimenten met de grondwet, die kennelijk op geen enkele principe berustten,
die al te naïef geïmproviseerde pogingen tot ministerieel zelfbehoud waren en die,
beslissende factor, door het ‘volk’ met totale onverschilligheid waren gevolgd, bleken
definitief mislukt. Leed de monarchie eronder? Waarschijnlijk nauwelijks. De fictie
van 1813, dat jaar van ontroerde eensgezindheid, beschermde ook de onberekenbare
Koning al was diens prestige bepaald niet groot. Betekende de liberale overwinning
van 1868 dat nu eindelijk de parlementaire regeringsvorm gevestigd was? Het is
slechts zeer ten dele waar. De praktijk heeft in Nederland vaak ‘zakenkabinetten’,
die niet op een duidelijke meerderheid steunden, nodig gemaakt. Trouwens, hoe
viel in een periode, die geen werkelijke partijen en bindende programma's kende,
een dergelijke meerderheid te vormen? In 1868 was slechts gebleken dat op dat
ogenblik geen verzoening tussen conservatieven en liberalen meer mogelijk was
en dat het Nederlandse conservatisme met zijn ondanks alle opwinding nog steeds
doelloze politiek geen levenskracht en geen basis bezat.
Hoewel de jaren zestig door de koloniale en constitutionele kwesties werden

gedomineerd, groeiden er toch nieuwe en veel diepere tegenstellingen over andere
zaken. Onenigheid onder de liberalen zelf had hun overwinning vertraagd maar na
hun overwinning namen de geschillen toe en kregen zij meer inhoud. De verslagen
conservatieven deden geen nieuwe poging om als ‘partij’ op te treden, hun nederlaag
echter gaf aan de protestantse groepering de gelegenheid om haar leer te
verduidelijken en haar aanhang te vergroten. De rooms-katholieken, die na 1848
lang met de doctrinairen solidair waren gebleven, volgden in de jaren 1860 de
pauselijke vermaningen en maakten zich geleidelijk uit het bondgenootschap los.
Evenals in België was het onderwijsprobleem de kwestie die de politici en hun
volgelingen het sterkst verdeelde; in de discussie daarover ver-
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scherpten zich de tegenstellingen en de politieke visies. Natuurlijk was de positie
van de Belgische en Nederlandse partijen tegenover het probleem niet identiek.
Het uitgangspunt was immers verschillend. In België heerste onder vigeur van de
vrijheid sinds 1842 de katholieke volksschool; in Nederland was sinds 1806 een
systeem van openbaar lager onderwijs in werking dat christelijk en protestants, maar
dogmatisch ongebonden was. Dit was een voor die tijd zeer verdienstelijk systeem.
Het doel ervan was om het volk, dat nog als een vormloze, passieve maar bij tijden
onrustige massa werd beschouwd, een zeer beperkte mate van ontwikkeling te
geven en daardoor een besef van zijn dienende plichten in de maatschappij.
Volksonderwijs was bovendien een vorm van armenzorg; het bracht, naar men
hoopte, de kinderen genoeg kennis bij om hen voor pauperisme te behoeden. Het
staatsonderwijs had dus een conservatieve zin. Het leerde deugd en plichtsgevoel;
het leerde de kinderen zich te onderwerpen aan de autoriteiten en aan de eisen van
de stand waarin zij geboren waren170..
De oppositie tegen dit stelsel werd in eerste instantie door religieuze motieven

bepaald. Het protestantse Réveil, dat in het vroeg-negentiende-eeuwse Nederland
bij Bilderdijk, Da Costa, Groen van Prinsterer en in aristocratische kringen te
Amsterdam en Den Haag aanhang vond, was een romantische gevoelsbeweging,
strikt orthodox in haar doelstelling maar vaag in haar theologie, vol tranen, vol
innigheid, vol emotie. De redelijkheid en de moraal van het protestantisme der
Verlichting verachtten deze romantici als een dorre, droge, zielloze leer. Het is een
paradox dat juist zij aansluiting zochten bij de harde dogmatiek van het
zeventiende-eeuwse calvinisme, een paradox, die slechts uit de gespannen sfeer
der Restauratie en de extreme, romantische reactie tegen de gematigdheid van de
Verlichting verklaarbaar is. Overigens leidde deze gevoelsdogmatiek tot
verbijsterende theologische verwarringen171.. Het historische belang ervan was echter
groot. Vooral Groen van Prinsterer trachtte op zijn geloof een staatsleer te gronden
en al spoedig bleek dat de kwestie van het lager onderwijs de spil van zijn politiek
moest worden. De lagere school van 1806 immers werd in de jaren dertig beheerst
door de geest van de zogenaamde Groninger Richting, dat is de richting van enkele
Groningse hoogleraren in de theologie onder wie P. Hofstede de Groot (1802-1886)
de strijdbaarste was. Ook deze mensen leefden in de sfeer van de Romantiek; dit
was echter niet langer de Romantiek van de Restauratie. Niet het tragische en
extreme, dat Da Costa en Groen dreef, trok de Groningers; zij werden bezield door
een zacht, lyrisch gevoelsgeloof, de wereld toegenegen, vaag en verzoenend. Zij
leidden hun standpunt af uit wat zij als een nationale reformatie beschouwden en
zochten inspiratie niet bij vreemdelingen als Luther en Calvijn, maar bij de Broeders
des Gemenen Levens en Erasmus. Voor hen wogen dogmatische geschillen niet
zwaar.
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Zij meenden de hervorming te voltooien; in de naaste toekomst hoopten zij de boven
geloofsverdeeldheid verheven, in liefde voor Jezus samengebonden eenheid van
de kerken tot stand te zien komen. Door onophoudelijke prediking en opvoeding
trachtten zij zelf tot de verwerkelijking van dit ideaal bij te dragen. Zij zochten geen
dramatische bekeringen, maar wilden hun toehoorders helpen om te groeien naar
de ware humaniteit, die Gods doel met zijn zich steeds ontwikkelende schepping
is172..
Voor de lagere volksschool, die christelijk was en plaats moest bieden aan alle

mogelijke protestanten en aan katholieken, vormden deze gedachten een
aantrekkelijke basis en het is niet verwonderlijk dat gedurende enkele decennia de
conservatieve schoolpolitiek hieruit geput heeft173.. Ook de Aprilbeweging van 1853
werd door de Groningse theologie beïnvloed. Schiep zij niet een Grootprotestants
eenheidsfront tegen de beperkende en exclusieve dogmatiek van het katholicisme?
Bovendien trof het sterk didactische accent van de Groningse prediking de ijveraars
voor de door de staat bekostigde lagere school. Al in de jaren vijftig echter begon
de macht van de Groningers te verzwakken. In de jaren zestig verviel zij totaal. Juist
in de schoolwetgeving wordt de ondergang van de Groningse hypothesen duidelijk.
De oppositie ertegen kwam van verschillende zijden. Groen van Prinsterer verwierp
de constructie van 1806 en de interpretatie ervan door de Groningers. Hij wilde wel
staatsonderwijs maar dan volgens Pruisisch model gesplitst naar gezindte, zodat
elk geloof, of tenminste het protestantisme en het katholicisme, in de beslotenheid
van een eigen, door de staat bekostigde school zou kunnen voortleven174.. Thorbecke
verwierp de constructie van 1806 eveneens. Maar hij wenste vrijheid en hoopte dat
de staat zich geleidelijk uit het onderwijs zou kunnen terugtrekken. In 1848 echter
moest hij op dit terrein een concessie aan de conservatieve opvattingen toelaten:
de clausule dat de regering de zorg voor het onderwijs behouden zou, werd door
de conservatieven aan zijn grondwet toegevoegd. Tijdens zijn eerste ministerie
(1849-1853) kwam Thorbecke zelf niet aan een nieuwe wet op het lager onderwijs
toe, al maakte de constitutie haar noodzakelijk. Het waren de moderaten die deze
taak op zich namen. Een eigen visie op het probleem bezaten dezen overigens niet
en de wetsontwerpen die zij voordroegen, behelsden zo verwarrende compromissen
dat zij niemand bevredigden. In 1856 probeerde Willem III het met een zuiverder
conservatieve politiek en inderdaad gelukte het in 1857 om een wet op het lager
onderwijs tot stand te brengen die voor de Kamer en het grootste deel van de
publieke opinie aanvaardbaar was.
Deze wet was conservatief en handhaafde enkele van de wezenstrekken der wet

van 1806. De gemengde staatsschool, dat is de school waar kinderen van
verschillende godsdienstige gezindheden tegelijk onderwezen
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worden, bleef zeer tegen de zin van Groen van Prinsterer als de norm gehandhaafd.
Tegelijk echter maakte zij volgens de principes van Thorbecke, die de wet dan ook
prees, het wat gemakkelijker om bijzondere, of vrije scholen op te richten. De
belangrijkste prestatie van de wet was echter dat zij in de toestand van alle scholen,
in de inrichting ervan en de controle erop, grote en zeer noodzakelijke verbetering
bracht. Hieruit bleek dat de opvattingen over de zin van het onderwijs aan het
veranderen waren. De bedoeling van deze verbeteringen moest immers wel zijn
dat de kinderen, gesteund door grotere kennis en bekwaamheid, de gelegenheid
kregen maatschappelijk boven hun ouders uit te stijgen. Terwijl de praktijk van de
eerste helft der eeuw paste in de conceptie van een vrijwel stabiele structuur, waarin
ieder zijn bij zijn geboorte vastgestelde plaats had, kon de wet van 1857 worden
gebruikt om de sociale mobiliteit te bevorderen. Ook de wijze waarop gezocht werd
naar een formule, die aan alle standpunten in het debat over de buitengewoon
pijnlijke godsdienstige kwestie enig recht deed, geeft aan hoever de geest van 1857
afweek van die van 1806. In 1806 twijfelde niemand eraan dat de school moest
leven in de sfeer van een, hoezeer ook verlicht, toch positief en dogmatisch
christendom. In 1857 was dit veel minder vanzelfsprekend. Wel werd, evenals in
1806, bepaald dat de lagere school de taak had om tot ‘de Christelijke en
maatschappelijke deugden’ op te leiden, zij werd echter tegelijk geacht in het
religieuze eerder neutraal dan alomvattend te zijn. Al was de wet in veel opzichten
geconcipieerd volgens de beginselen van de Groninger Richting, in de praktijk bleek
zij van die van 1806 zo sterk te verschillen dat juist Hofstede de Groot er spoedig
vijandig tegenover kwam te staan. Zijn ondogmatische, maar positieve en bijbelse
christendom kon in de constructie van 1857 geen stand houden175.. De conservatieve
wet van 1857 had ten slotte een anticonservatief effect, al nam in de streken waar
een godsdienstig homogene bevolking woonde, zoals het katholieke zuiden en de
calvinistische Veluwe, de lagere school natuurlijkerwijs de dogmatische kleur van
haar omgeving aan.
Met de wet van 1857 was de schoolstrijd niet ten einde. Integendeel, pas na 1857

vestigden zich de principes. In wanhoop gaven Groen en zijn aanhangers hun
oorspronkelijke ideaal van een naar gezindte gesplitste staatsschool op en begonnen
zij aan de opbouw van een eigen positiefprotestants onderwijs. Dit ging heel
langzaam. Nog in het begin van de jaren zeventig waren van de ongeveer 3800
lagere scholen die Nederland bezat - omstreeks 2800 openbare en 1000 vrije - er
niet meer dan een tweehonderdtal orthodox-protestants176.. De positie der orthodoxen
wasmoeilijk en paradoxaal. De vrijheid van onderwijs waarvan zij nu gebruik trachtten
te maken, was voor hen immers niet meer dan een pis-aller in vertwijfeling en
verbittering aanvaard. Bovendien meenden zij slechts
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dan te kunnen slagen in het scheppen van een eigen school, wanneer zij het
traditionele vertrouwen van de protestanten in de staatsschool ondermijnden. Dit
nu was alleenmogelijk, indien de staatsschool inderdaad neutraal werd en zodoende
moesten alle uitingen van positief-protestants geloof op de staatsschool juist door
de aanhangers van Groen op de scherpste wijze worden gekritiseerd177.. Trouwens,
was neutraliteit eigenlijk mogelijk? Men ging ook dat ontkennen. Neutraliteit,
onpartijdigheid, impliceerden die niet een keuze, en wel een keuze voor de moderne
theologie? Zo werd de agitatie een strijd tegen wat de orthodoxen de school van
de moderne secte noemden, al bleven zij het bewijs dat de meeste
staatsonderwijzers inderdaad door de moderne theologie beïnvloed waren,
schuldig178.. Toch is hun verontwaardiging niet onbegrijpelijk. Het was immers
onloochenbaar dat de liberalen, wier opvattingen de ontwikkeling van het onderwijs
steeds sterker gingen bepalen, ertoe neigden zich bij de moderne theologen aan
te sluiten179..
De ‘moderne theologie’ was al in de jaren veertig te Leiden geboren180.. Zij kwam

in nog grotere mate dan Réveil en Groninger Richting uit Duitse voorbeelden voort.
De Duitse wijsbegeerte, die in het begin der eeuw vanuit de hoogte van Nederlands
superioriteitsbesef werd afgedaan als een ‘dweperij, in ontstelde Duitse hersenen
uitgebroed’181., werd in de jaren veertig met ijver bestudeerd en bediscussieerd. In
het werk van de Leidse theoloog Scholten, die al spoedig de voorman van de
moderne beweging werd, klinkt soms de stem van Hegel, al werd Scholten nooit
hegeliaan. Opzoomer, die een katalyserende invloed op de beweging had doordat
zijn zuiver wijsgerige methode het hem mogelijk maakte de theologen voor steeds
nieuwe vragen te stellen en hen te dwingen tot nadere definitie en meer
consequentie, kwam sterk onder de indruk van Duitse auteurs, al hield hij het ook
met Burke en Stuart Mill. Het blijkt dan ook onmogelijk om te bepalen waar de
Nederlandse discussie eigen paden ging en eigen conclusies bereikte. Even moeilijk
is het trouwens om aan te geven waar het ‘moderne’ van de richting nu eigenlijk in
lag. Vooral Opzoomer eiste dat de theologie en het christendom de
negentiende-eeuwse beschaving aanvaarden en verwerken zouden. Maar wanneer
het er dan op aankwam om de problemen te definiëren, die om oplossing vroegen
en de antwoorden te geven, die uit de ervaringswijsbegeerte konden worden afgeleid,
dan bleken zowel thema's als hypothesen niet wezenlijk te verschillen van die waar
in de achttiende eeuw al zo vaak over gedebatteerd was: de verhouding van
openbaring en rede, van christendom en rationalisme, van Bijbel en geschiedenis,
van wonder en causaliteit. De conclusies waren evenmin verrassend nieuw. Scholten
ontwierp een indrukwekkend logisch en intellectualistisch systeem, waarin God
wordt tot ‘het begrip van absolute oorzakelijkheid’ en de zin van christendom en
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geschiedenis verschijnt als de volkomen gedetermineerde groei van de zedelijke
vrijheid. Streng, autoritair bijna, was het optimisme dat zijn werk en zijn liberale
tijdgenoten beheerste.
Het originele van de ‘modernen’ was niet wat zij zeiden maar dat zij op deze

gronden een christelijke theologie trachtten te bouwen. Zij meenden al spoedig dat
zij daarin waren geslaagd en vanaf ongeveer 1860 legden de predikanten die uit
de Leidse school kwamen, - in lezingen gehouden buiten de kerk meer nog dan in
hun preken - hun gehoor geduldig en gemoedelijk uit, dat het de moderne christen
niet paste om te geloven in wonderen, de goddelijke inspiratie van de Bijbel, de hel,
de erfzonde en al die andere dualistische principes van de oude theologie. Zij
dachten dat zij door het christendom een hogere, aan de wereld der negentiende
eeuw aangepaste vorm te geven, de christelijke beschaving konden louteren. Het
was niet hun bedoeling ommet zulke middelen mensen die al bijna ongelovig waren,
binnen de Kerk te houden. De ontkerstening van de maatschappij was nog niet
begonnen. Nauwkeurige cijfers ontbreken, maar het is waarschijnlijk dat van 1859
tot 1879 het percentage van mensen, die niet tot een kerkgenootschap behoorden,
groeide van 1/11% tot ⅓%, terwijl het in 1899 tot 2¼% was gestegen182.. Het
‘modernisme’ was dus geen apologetiek, geen verdediging tegen een onchristelijke
wereld. Het was een poging ommet behulp van een vernieuwde theologie de zedelijk
nog niet gerijpte leden van de Hervormde Kerk tot vrijheid op te voeden.
Het resultaat was tegengesteld aan de bedoelingen. De moderne theologie

vervreemdde de protestanten uit de hogere kringen of uit de enigszins ontwikkelde
middenklassen van de Hervormde Kerk, waartoe zij bleven behoren zonder zich
veel van haar lot aan te trekken. Toen in 1867 de benoeming van predikanten werd
ontnomen aan het exclusieve gezag van de oligarchische kerkeraden die, het
modernisme niet onwelwillend gezind, vele predikanten van die richting hadden
aangesteld, en mede opgedragen werd aan vertegenwoordigers van de lidmaten
uit de kleine burgerij, bleek dat niet de meerderheid maar wel de hechte kern van
de Kerk orthodox dacht. Het modernisme slaagde er niet in om binnen de Kerk een
geestelijke hervorming door te voeren. Buiten de Kerk bleef het echter zeer actief.
Enkele uitstekende moderne predikanten trokken al in de jaren zestig de huns
inziens noodzakelijke consequentie uit de nieuwe theologie en verlieten ambt en
Kerk. Anderen, die wilden blijven, wachtten tevergeefs op een beroep. Zo ontstond
eigenlijk voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een - overigens kleine -
groep intellectuele werklozen, die op alle mogelijke manieren, als publicisten,
schoolopzieners, docenten, hun brood moesten verdienen. Sommigen van hen,
bijvoorbeeld Busken Huet en Allard Pierson (1831-1896), behoorden tot de
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beste auteurs van het derde kwart der eeuw. Het modernisme, dat echo en steun
was van de rationalistische en optimistische elementen in de liberale beschaving
en dat deze beschaving zowel heeft verfijnd als onder grotere groepen verbreid,
werd het oprechte christelijke ongeloof van een elite.
Het was dan ook op zijn minst enigszins voorbarig, toen Groen en de zijnen al in

de jaren zestig de openbare school verwijten gingen ‘modern’ te zijn en de kinderen
een ‘moderne’ levensbeschouwing op te dringen. Dit viel toch niet af te leiden uit
het feit dat liberale auteurs en politici voorstanders van de moderne theologie waren.
Wel was het echter juist, dat de liberale visie op het onderwijs radicaler werd en dat
het politieke links-liberalisme, waaruit dit verklaard kan worden, ten aanzien van de
godsdienst een vrijzinnig of zelfs vijandig en ten aanzien van het object van het
onderwijs, de volksmassa, een duidelijk democratisch standpunt begon in te nemen.
Het links-liberalisme van deze periode was een boeiend verschijnsel. Het toonde
evenals het Belgische sterk de neiging een systeem te ontwerpen, dat wil zeggen,
een geheel van concrete doelstellingen gebaseerd op een samenhangende
interpretatie van de werkelijkheid. Een dergelijk stelsel ontbrak bij de doctrinairen.
Thorbecke generaliseerde niet op de wijze waarop de links-liberalen dat deden. Hij
kende de zekerheden niet waarop de jong-liberalen trots waren. Terwijl echter het
doctrinarisme, hoe vaag en onsystematisch het dan wellicht ook was wat zijn
wijsgerige basis betrof, een natuurlijke samenhang kreeg doordat het één leader
had, een Frère-Orban, een Thorbecke, bracht het linksliberalisme noch in België
noch in Nederland een dergelijke dominerende figuur voort. Het behoort als
staatkundige beweging dan ook tot een totaal ander type dan doctrinarisme of
socialisme, politiek katholicisme of protestantisme. Deze vonden alle hunmiddelpunt
in een enkele persoon, die pretendeerde uitdrukking te geven aan de overtuigingen
en onbewuste verlangens welke leefden óf in de natie als geheel óf bij brede
volksgroepen. De links-liberalen beweerden niet dat zij duurzame belangen of sociale
klassen vertegenwoordigden en als groep streefden zij niet naar enige vorm van
permanentie. De wil om te heersen was hun vreemd. Zij kwamen niet uit de families
en uit de stand voor wie het regeren een traditie was. Evenmin kon de politiek voor
hen betekenen wat zij voor hun doctrinaire voorgangers van 1830 of 1848 was
geweest: een middel tot creatie, een vorm van zelfexpressie. Zij maakten van de
politiek slechts zelden hun beroep, zij bleven tot op zekere hoogte outsiders,
amateurs.
Het links-liberalisme heeft in Nederland ten slotte meer kunnen verwezenlijken

dan in België. Gedurende de laatste dertig jaar voor de Eerste Wereldoorlog
regeerden in België homogeen katholieke kabinetten, terwijl in Nederland van 1891
tot 1901 het progressieve liberalisme aan de macht
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was en ook van 1905 tot 1908 en van 1913 tot 1918 nog een rol van enige betekenis
speelde. Zodoende werden de sociale wetgeving en de democratisering van het
staatsbestel, die in beide landen in de jaren tachtig en negentig op gang begonnen
te komen, in Nederland door de links-liberalen, in België door de katholieken
geformuleerd. Het is wel opmerkelijk dat de politieke ontwikkelingen, die tot
omstreeks 1878 in Noord en Zuid ongeveer evenwijdig hadden gelopen, na die
datum zo sterk verschilden. Toen in België de katholieke volksmassa meer invloed
kreeg, verloor het liberalisme in zijn geheel snel terrein en in de eindeloze jaren van
liberale retraite vonden talrijke liberalen hun weg naar het socialisme. Het liberalisme,
dat in België na 1918 opnieuw regeringsverantwoordelijkheid te dragen kreeg, had
weinig van zijn radicale geest en aanhang behouden en werd een sociaal vrij
conservatieve partij. In Nederland vormden zowel de eclips als de terugkomst van
het liberalisme een langzamer proces. Dat is begrijpelijk. Van de aanvang af had
het Nederlandse doctrinarisme veel minder scherp dan het Belgische, natie en
hogere burgerij vereenzelvigd. Het klassekarakter ervan was minder duidelijk en
minder opzettelijk. Het had ook een voorzichtiger politiek gevoerd ten aanzien van
het probleem der centralisatie. In Nederland ontbrak een equivalent van Brussel,
dat alle politieke, sociale en economische macht tot zich trok. Amsterdam mocht
officieel de hoofdstad zijn en tot op zekere hoogte een cultureel middelpunt vormen,
de regering zetelde in Den Haag, de grootste universiteit was in Leiden gevestigd,
Rotterdam ontwikkelde zich snel en in grote mate kwam de aanhang van de liberalen
juist van buiten Amsterdam en zelfs van Holland. Dank zij deze factoren bleven het
Nederlandse doctrinarisme en de radicale reactie ertegen gematigder. De liberale
linkervleugel was in Nederland dan ook niet zo extreem als zijn geestverwant in het
Zuiden en liep waarschijnlijk minder gevaar zijn volgelingen naar het socialisme te
zien overgaan. Bovendien was de positie van de religieuze partijen, die slechts dank
zij een coalitie van katholieken en protestanten kracht konden verwerven,
aanmerkelijk moeilijker dan die van de Belgische katholieken. De grote tijd van de
religieuze kabinetten begon dan ook pas in 1918. Maar terwijl de in hoofdzaak
conservatieve Belgische liberalen van 1917 tot 1946 aan bijna alle kabinetten
deelnamen, bleef in Nederland een belangrijk element van het liberalisme zijn
laat-negentiende-eeuwse karakter van progressieve intellectuelenclub min of meer
trouw. Tegen de massale en goed georganiseerde partijen van de twintigste eeuw
kon het tenminste bij de verkiezingen niet op, met het gevolg dat het geen directe
invloed op het beleid uitoefende.
Het Nederlandse links-liberalisme van het derde kwart der eeuw was veel droger

en minder emotioneel dan het Belgische. In België behield het in zekere mate de
spanning van het Franse humanitaire idealisme, dat er
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gedurende de jaren dertig en veertig aanhang vond, maar dat in Nederland geen
enkel succes had. Er is in de geschiedenis wel geen nuchterder linksliberaal te
vinden dan S. van Houten (1837-1930), die in 1869 in de Tweede Kamer gekozen
werd en in redevoeringen en velerlei publikaties als eerste in het land een nieuw,
anti-Thorbeckiaans liberalisme probeerde te definiëren. Al droeg deze stugge
individualist zijn illusie in deze grillige wereld de enige te zijn, die volkomen
consequent zijn logisch doordachte overtuigingen bewaarde, met zoveel eigengereide
zelfverzekerdheid voor dat het onmogelijk is om hem als goede representant van
een hele groep te beschouwen, toch gaf hij vooral in de eerste jaren van zijn
werkzaamheid als parlementariër uitdrukking aan allerlei algemene verlangens van
de links-liberalen en slaagde hij erin de tegenstrijdigheden, welke aan het
utilitaristische liberalisme inherent waren, enigszins te verzoenen. Zijn drieledige
kritiek op het doctrinaire liberalisme was in veel opzichten zeer onrechtvaardig, maar
zij vormde een goed uitgangspunt voor zijn positieve bijdragen. Ten eerste weigerde
hij te aanvaarden dat de economische wetten, waaraan de liberale school zoveel
aandacht had besteed en die overigens wellicht ook juist waren, in de gegeven
werkelijkheid van een door traditie, geschiedenis en onberedeneerde voorstellingen
beheerste maatschappij ooit in volle zuiverheid werken konden. Hoewel het dus
wetenschappelijk zin had om de economie in vacuo te bestuderen als een stelsel
van absolute natuurwetten, moest de praktische staatsman zich sterker door de
eisen van de realiteit laten leiden dan door de theorie. Derhalve mocht interventie
van de staat in het economische en sociale leven niet op principiële gronden worden
verworpen183.. Ten tweede keerde hij zich tegen de pretentie van Thorbeckes staat,
dat hij berustte op de soevereiniteit van de onpartijdige wet of van de rede. Van
Schopenhauer leerde Van Houten dat het eigenbelang de richting van alle redenering
bepaalt en de soevereiniteit der rede dus niets anders kan zijn dan die van de
ontwikkelde bourgeoisie als sociale klasse. In feite ziet men dan ook dagelijks de
staat, niettegenstaande het doctrinaire principe dat hij zich van inmenging onthouden
moet, ten bate van bepaalde gevestigde belangen optreden184.. Ten derde verwierp
Van Houten wat hij als het absolutisme en centralisme van de liberale staat
beschouwde en pleitte hij voor de autonomie der delen, die hij volkssoevereiniteit
noemde185..
Maar tegelijk bestreed hij met diepe afkeer de overmoed, baldadigheid en

onverantwoordelijke lichtzinnigheid van de socialisten, die met ruw geweld het fijn
bewerktuigde organische geheel der maatschappij186. wilden aantasten en met
revolutionaire middelen de heilloze hegemonie van de censusbourgeoisie hoopten
te vervangen door de zeker niet minder rampzalige alleenheerschappij van de
arbeiders. In een goed geordende

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



247

samenleving bezit niet één klasse het overwicht maar balanceren de verschillende
klassen en belangen in een zuiver evenwicht. Toch was het zonder twijfel de sociale
kwestie, die in de eerste jaren van Van Houtens carrière zijn belangstelling voor de
politiek verklaart. Aan zijn initiatief was het te danken dat in 1874, twee jaren na de
dood van Thorbecke, een wet op de kinderarbeid tot stand kwam die praktisch niet
veel betekende, maar principieel van belang was, omdat zij, voor het eerst in
Nederland, toonde hoe ook een liberale wetgever sociale maatregelen kan nemen
zonder inconsequent te zijn. Hij drong aan op opheffing van het coalitieverbod voor
arbeiders, dat inderdaad - zes jaar nadat dat in België gebeurde - in 1872 werd
afgeschaft, herziening van kiesrecht en belastingstelsel, vermindering van leger-
en defensie-uitgaven, geboortenbeperking, vrouwenemancipatie, nieuwe en vrijere
huwelijkswetgeving, kortom, al die zaken waarom jonge liberalen zich in de jaren
zestig en zeventig begonnen te bekommeren. Hij verweerde zich echter tegen de
indruk dat hij door medelijden en sentiment bewogen zou zijn. Alleen strenge
wetenschap en nuchtere zorg voor de gezondheid van de gehele maatschappij
wilde hij in zichzelf als motieven voor zijn werk herkennen, want slechts van zulk
een inspiratie mocht men, naar zijn mening, nuttige resultaten verwachten. Later
schaamde hij zich er enigszins voor dat hij in de jaren zestig en zeventig toch nog
te radicaal de partij van de arbeiders boven die van de ondernemers gekozen had187..
In sommige opzichten ging hij verder dan zijn geestverwanten - hij was een

agnosticus te midden van vrijzinnige protestanten en een theoretische republikein
te midden van opportunistische monarchisten -, in andere bleef hij voorzichtiger en
verstandiger. Zo in de kwestie van het onderwijs. Dat ondanks alle vertoon van
logische scherpte en consequente hervormingsijver het liberalisme ook op dit terrein
ten slotte een compromis moest nastreven, een verzoening van klassen en opinies,
een nieuwmaar voorlopig evenwicht in een steeds veranderendemaatschappij was
hij zich beter bewust dan de politici, die na Thorbeckes dood in 1872 grote invloed
in de liberale partij verwierven. De woordvoerder van deze ‘jonge’ liberalen was J.
Kappeyne van de Coppello (1822-1895), beroemd advocaat te Den Haag, zeer
geleerd rechtshistoricus, geestig debater, die de indruk maakte de politiek niet
geheel serieus te nemen. En het is waar dat zijn politieke ambitie en
scheppingskracht gering waren. In 1874 hield hij een rede in de Kamer188., die
eigenlijk de enige bron is waaruit de staatkundige visie van deze man - een kundig
en vruchtbaar auteur van verhandelingen over het Romeinse recht - af te leiden
valt. Nu het doel van Thorbeckes liberalisme, de constitutionele staat, bereikt is,
moeten zijn opvolgers, zei hij, deze staat leren gebruiken voor nieuwe hervormingen
in overeenstemming met de ‘moderne levensbeschouwing’: hogere
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waardering van de ambtenaren, herziening van de rechterlijke organisatie,
bevordering van de openbare gezondheid, dat en nog zo eindeloos veel meer is de
roeping van de nieuwe staat. Zulk werk echter veronderstelt een beschaafde en
verlichte natie en daarom is de onderwijskwestie van alle problemen het belangrijkste.
De rede maakte diepe indruk in een Parlement gewend aan de discussie van
technische details. Toch was zij eigenlijk te vaag om als een werkelijk
partijprogramma te dienen en liep zij uit in eenmerkwaardig geresigneerde peroratie.
Wij immers, besloot Kappeyne, leven in een slechte tijd. Onze voorgangers
volbrachten de edele taak van staatsopbouw, ons nageslacht zal de maatschappij
hervormen. Ons lot is het alleenmaar te strijdenmet woorden en door hartstochtelijke
discussie het in zijn doodsstrijd wild om zich heen slaande klerikalisme de genadeslag
toe te dienen.
Geen eigen schepping, maar voorbereiding van de toekomst, dat wil zeggen, de

verbetering van het lagere onderwijs, de opvoeding van de volksmassa tot het
liberale inzicht, dat bleef zodoende over als het enige waarvoor dit geslacht de
constitutionele staat gebruiken kon om de logica van de historische ontwikkeling
mogelijk te maken. Kappeyne zelf zette zich aan dit werk, toen hij in 1877 een kabinet
had gevormd. In 1878 werd zijn onderwijswet door de beide Kamers aangenomen.
Zij voldeed niet aan alle radicale verlangens. Voor leerplicht achtte Kappeyne de
tijd nog niet rijp en evenmin meende hij het onderwijs al volkomen aan de
verantwoordelijkheid van de gemeenten te kunnen onttrekken. De wet werd dan
ook niet als definitief beschouwd; zij was slechts een stap op de weg naar het
volstrekt algemene, door het rijk betaalde en nauwlettend gecontroleerde onderwijs
dat de uiteindelijke oplossing zou brengen. Het was overigens een zeer forse stap.
Door de veel hogere eisen, die zowel aan de opleiding van de beter betaalde
onderwijzers als aan de schoolgebouwen werden gesteld, werd het onderwijs zo
duur dat de staat de gemeenten, die tot nu toe de scholen financierden, te hulp
kwam en ongeveer een derde van de kosten voor zijn rekening nam; dat betekende
dus centralisatie. Tegelijkertijd maakten deze eisen de opbouw of uitbreiding van
een vrij protestants en katholiek onderwijs, waaraan de liberalen alle subsidie
pertinent weigerden, praktisch onmogelijk. Dit was natuurlijk ook de opzet. En daarbij
kwam nog dat de wet de godsdienstige neutraliteit van het lagere onderwijs, die
sinds 1857 wel werd verondersteld maar in feite vaak ontbrak, dank zij het grotere
gezag van de staat nu inderdaad zou afdwingen, ook al stribbelden de gemeenten
nog zo tegen. Nu was het wel waar dat Groen en zijn aanhangers daar al twintig
jaar om hadden gevraagd; aangezien echter tegelijk de vrije scholen met ondergang
werden bedreigd, betekende het, en dat was uiteraard in het geheel de bedoeling
der calvinisten niet, de totale dechristianisering van de volksschool.
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De liberale wet van 1878 bleef tot 1889 in stand en bleek dus evenzeer als haar
Belgische equivalent van 1879, dat in 1884 bezweek, een mislukking al behield ook
na de herziening de Nederlandse staat een veel sterkere invloed op het onderwijs
dan de Belgische. Deze mislukking is zowel te wijten aan liberale verdeeldheid,
zwakte, gebrek aan durf als aan de groei van de oppositie, die begon aan te tonen
dat de constitutionele staat, hoewel hij door de liberalen geschapen was, niet
wezenlijk aan de liberalen toebehoorde. Het duurde overigens enige tijd voor de
calvinisten leerden om de staat zelf te gebruiken. In de jaren zeventig ontstond in
hun kring de neiging, die ook de ultramontanen voortdreef, om de moderne staat
met zijn hele constitutionele ombouw als een duivels instituut te bestrijden. Groen
van Prinsterer deed dat nog niet. Hij had zelfs in 1857 zijn vertrouwen in de
mogelijkheid om de staat van 1848 als een protestantse en nationale staat te
interpreteren niet geheel opgegeven. Maar hij werd oud en toen in de late jaren
zestig een jonge predikant, dr. Abraham Kuyper (1837-1920), het woord nam, begon
een ander geluid te klinken. Kuyper - die uit een zeer eenvoudig domineesgezin
kwam en in Leiden, het centrum van de moderne theologie, studeerde - werd, toen
hij al tegen de dertig liep, tot het dogmatische calvinisme bekeerd. Zijn nieuwe
radicale geloof leerde hem - op zijn vroege portretten een zachte jongeman - zich
te gedragen als een strijder van strakke principes, een grimmige vechter, een heerser
in zijn kleine rijk, die zich ook daarbuiten tooide met de koningsmantel en met een
merkwaardig pompeuze, maar tegelijk directe en beeldende sierstijl van spreken
en schrijven. Nerveus, grillig, het slachtoffer soms van ernstige geestelijke
inzinkingen, groeide hij in zijn rol van geweldenaar en gaf hij zijn leven een bewust
gekozen vorm. Hij maakte inderdaad alles zelf: zijn persoon en zijn stijl, zijn Kerk,
zijn universiteit en zijn politieke partij, zijn theologie en zijn staatkundige leer.
Zijn uitgangspunten waren overigens traditioneel. Groen van Prinsterer had al

vaak gelegenheid gehad om op basis van de Restauratie-filosofie de
onverzoenlijkheid van de christelijke waarheid met het zogenaamd moderne leven
aan te tonen. In België hadden de ultramontanen deze antithese zeer drastisch
uitgewerkt. Ook Kuyper begon als vijand van de constitutionele staat der liberalen
en van de maatschappij der Franse Revolutie. Wat echter bij Groen en de
ultramontanen op het zuiver staatkundige vlak in hoofdzaak een theorie bleef, die
in de praktijk slechts tot ontkenning leidde, bezielde Kuyper tot constructie. In de
maatschappij, in de staat en zelfs in de al te ondogmatische Hervormde Kerk, die
hij verwierp, trachtte hij zijn visie concreet te verwerkelijken door de opbouw van
eigen sociale verenigingen, van een eigen, strak georganiseerde politieke partij,
van een eigen kerk en van een eigen wetenschappelijk instituut. Zo werd de antithese
veel meer dan slechts een waarschuwing om
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zich niet met de zondige moderniteit te bezoedelen, zij werd bij Kuyper de basis
van een wezenlijk nieuwe eerzucht: de opstelling van een totaal andere politieke
en sociale leer, een totaal andere wetenschap, een totaal andere staat die echter
- en ook hierin ligt een deel van Kuypers originaliteit - eigenlijk niet dienden als
vervanging van de liberaal genoemde constructies, niet als een heerszuchtige
waarheid werden geplaatst tegenover de onduldbare dwaalbegrippen der
lichtgelovigen, maar weinig meer waren dan alternatieven, vrije mededingers,
zelfstandige, in zich besloten en zichzelf genoegzame christelijke werkelijkheden.
Zijn doel was niet om de cultuur te hervormen of te domineren, maar om haar te
breken189..
Dit was, meer dan een specifiek christelijke, een duidelijk conservatieve opvatting.

Binnen de krachtige nationale volkseenheid - Kuyper was in hogere mate dan de
andere politieke leiders van zijn tijd een overtuigde nationalist - streefde hij naar
een pluriforme maatschappij. Hij streed tegen de eenvormigheid, die vloek van het
moderne leven; hij wilde waar hij grauwemonotonie zag, beweging en contrasterende
kleuren190.. Zijn slagzin werd ‘soevereiniteit in eigen kring’ omdat, naar hij meende,
God aan elk creatuur, onverschillig of dat van individuele, sociale, politieke of
wetenschappelijke aard was, een eigen onaantastbaar levensbeginsel gegeven
heeft. Zo werd de antithese, die oorspronkelijk de onverzoenlijke strijd tegen de
duivelse moderniteit betekende, bij Kuyper ongemerkt tot een leer van de
veelvormigheid en van de onafhankelijke, eerbiedwaardige kracht van de
verscheidenheid. Logisch was dit alles niet. Integendeel, Kuyper verwarde zich
opgewekt en energiek in briljant geformuleerde tegenstrijdigheden. Maar het had
succes en droeg ertoe bij om de Nederlandse samenleving een zeer eigenaardig
cachet te geven. De oorsprong van wat later ‘verzuiling’ werd genoemd, dat is het
systeem waarbij elke geestelijke groep dank zij staatssubsidies een eigen sociale
wereld kan creëren die alles omvat van kleuterschool tot sportclub of vakvereniging,
ligt bij Kuypers conservatieve liefde voor de pluriformiteit.
In de jaren zeventig ontstond zodoende een neocalvinistisch conservatisme dat

veel machtiger is geworden dan het in de jaren zestig verslagen, minder orthodoxe
en sociaal aanzienlijker conservatisme ooit was. Het was rijper en voller dan zijn
voorganger. Het grootste voordeel ervan was, dat het - evenals het ultramontanisme
- enig inzicht in de sociale problemen van de tijd toonde. Kuyper, die veel meer dan
Groen en zijn kring van aristocraten steunde op de gereformeerde kleine burgerij
en op de boeren in sommige orthodoxe streken van het land, had geen enkele
affiniteit met de liberalen, hun zorgeloze politiek van onthouding, hun ontkenning
van de sociale kwestie, hun grootburgerlijke aanhang en wat hij noemde hun
plutocratische pretenties. Dit leidde hem soms tot gevaarlijke rancunes en zelfs tot
antisemitische redeneringen, die overigens
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in zijn werk en in zijn groep geen werkelijke betekenis kregen. Het opende echter
ook de mogelijkheid voor hem om een soort van vooruitstrevendheid te ontwikkelen,
waaraan hij ondanks de weerstand en het wantrouwen daartegen in zijn eigen kring
trouw is gebleven. Uitbreiding van het kiesrecht, enige sociale wetgeving, een vorm
van corporatisme, christelijke vakverenigingen en dergelijke kwesties begonnen in
de antirevolutionaire partij punten van discussie te vormen. Nieuw was dit alles
natuurlijk allang niet meer. De eigen oplossingen, die Kuyper voorstelde, waren op
de keper beschouwd ook zeker niet treffend origineel. Toch was zijn versie van de
christen-democratie wel meer dan slechts een haastig antwoord op de socialistische
uitdaging. Al was de sociale kwestie voor hem niet primair, de maatschappelijke
positie van zijn aanhang en het conservatieve karakter van zijn leer maakten hem
ontvankelijk voor antidoctrinaire sociale inzichten. Zo formuleerde hij, toen hij na
Groens dood in 1876 leider van de partij werd, een nieuw programma, dat in het
begin van 1878 gereed was. Het eiste onder andere decentralisatie, herziening van
het kiesrecht en de onderwijswetgeving, opheffing van de mogelijkheid van
plaatsvervanging bij de militaire dienstplicht, legislatie ter bescherming van de lagere
standen. Dit is het eerste partijprogramma in de Nederlandse geschiedenis. De
antirevolutionaire partij werd meer dan een parlementaire fractie, zij werd een
werkelijk algemene politieke partij die haar krachten trok uit een door Kuyper met
grote voortvarendheid en talent opgezette organisatie van alle geestverwanten in
het land, onverschillig of zij het kiesrecht bezaten.
Zo kreeg juist in het jaar dat het links-liberalisme zijn uitdagende onderwijswet tot

stand bracht, de rechtse oppositie een moderne gestalte. En het was de
onderwijskwestie, die haar al spoedig de kracht tot een overwinning gaf. Daartoe
echter behoefde zij de hulp van de rooms-katholieken die sinds zij in de jaren zestig
en na de Syllabus errorum (1864) het liberalisme van 1848 begonnen te verlaten -
de door liberalen in de Kamer voorgestelde en door het ministerie-Thorbecke
toegelaten opheffing van het Nederlandse gezantschap bij de Paus in 1871 voltooide
en symboliseerde de breuk -, nog steeds zonder veel zelfvertrouwen zochten naar
een nieuw standpunt. Pas in het laatste kwart der eeuw vonden zij dat. De eerste
decenniën na het herstel der hiërarchie werden besteed aan
opruimingswerkzaamheden in eigen huis, aan de stichting van scholen, vooral sinds
de Nederlandse bisschoppen in 1868 de pauselijke inspiratie volgden en, wat nog
maar weinige katholieken in Nederland voordien hadden bedacht, het openbare
onderwijs als volstrekt vijandig aan de Kerk veroordeelden. Toch was de atmosfeer
rond de katholieke emancipatie, die plaatsvond in een tijd dat het aandeel van de
katholieken in de Nederlandse bevolking terugliep; weinig opgewekt. Het was eigenlijk
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evenals voor het Nederlandse orthodoxe protestantisme zowel politiek als cultureel
een periode van malaise. De bijdragen van J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889) tot
de letterkunde, de literatuurgeschiedenis, de kunsthistorie en de andere gebieden
waarop deze erudiete en welgestelde handelaar in verduurzaamde levensmiddelen,
uitgever, boekhandelaar en autodidact zich bewoog, werden geprezen vooral omdat
zij katholieke bijdragen waren. Het werk van de dorpsdokter W.J.F. Nuyens
(1823-1894), onder andere zijn Geschiedenis der Nederlandse beroerten in de XVIe
eeuw (1865-1870), bleek boeiend omdat deze zijn onderwerp van eenzijdig katholiek
standpunt wilde herschrijven. Blijvende prestaties leverden deze twee mannen niet.
Wat in hen, naast hun grenzeloze toewijding en kwantitatief indrukwekkende
produktie het meeste treft, is het benauwde van hun apologie, die de werking en
de strekking van hun visie bewust beperkte. Zij schreven voor eigen parochie. Hun
hoofddoel bleef het om de rooms-katholieke Nederlanders meer culturele trots te
leren en op te wekken tot actiever deelneming aan het openbare leven. Bekrompen
waren zij overigens zeker niet, zoals bijvoorbeeld bleek uit de gespannen en
daadwerkelijke belangstelling waarmee zij de lotgevallen van hun Vlaamse geloofs-
en taalgenoten volgden. Maar met al hun vertoon van fierheid, met al hun scherpte
en zelfstandige geleerdheid bleven zij toch besloten in de nog kleine en
onavontuurlijke kring van een culturele minderheid. Pas na 1878 begon de katholieke
gemeenschap in de jonge Herman Schaepman een nieuw soort leader te erkennen.
Pas na Kuypers politiek programma voor calvinisten stelde Schaepman er een voor
de katholieken op. Pas toen werd het Nederlandse katholicisme ook een staatkundige
macht. En pas nadat de protestantse christen-democraten het sociale probleem
hadden ontdekt, erkenden enkele katholieken er het betrekkelijke belang van.
Het viel toen ook moeilijk meer te vermijden. De liberale economen in Nederland

hadden er geen oplossing voor gevonden. Mees zag met zorg de wantoestanden
in de maatschappij, maar hij verviel niet in het pessimisme van de eerste helft der
eeuw191.. Van een economische wet, die de arbeidersmassa dwingt zich tot de
uiterste grenzen van de bestaansmiddelen uit te breiden zonder mogelijkheid ooit
boven het minimum uit te stijgen, wilde hij niet weten. Deze wet immers, als zij al
zou bestaan, werkt slechts bij gelijk blijvende omstandigheden en er is geen
noodzaak om aan te nemen dat er niets veranderen kan. Integendeel! Volgens
Mees was het echter uiterst gevaarlijk om in het economische proces zelf in te
grijpen. Het was ook overbodig. Door grotere geestelijke ontwikkeling van de
volksmassa kan een toestand ontstaan, waarin weliswaar het spel van vraag en
aanbod nog vrij werkt en de werkgever nog steeds moet trachten een minimaal loon
uit te keren, dit minimum echter zal dank zij een herziene
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communis opinio over de absolute eisen, die men aan de levensvoorwaarden stellen
moet, en dank zij een sterk verhoogde produktie, zo zijn gestegen dat de arbeider
een zekere mate van welvaart geniet. Het fundamentele probleem was derhalve
dat juist binnen het sociale kader van zijn tijd eenvoudig geen ruimte voor een
dergelijke geestelijke verheffing bestond. Mees erkende dit, maar hij hoopte dat het
zich op de een of andere wijze zelf zou oplossen. Al ging de analyse bij Vissering
een enigszins andere weg, zijn conclusies waren ongeveer eender. Ook hij bestreed
het pessimisme van Malthus en Ricardo, dat hij door de feitelijke vooruitgang en
door het - naar hij scherpzinnig berekende - afnemende getal armen, zelfs in
Nederland, weerlegd achtte192.. Bovendien meende hij dat door enkele wettelijke
maatregelen, zoals beperking van de kinderarbeid en verplichting tot schoolbezoek,
de ontwikkeling van de arbeiders der toekomst, en door trade unions en coöperaties
de mogelijkheden van de arbeiders van heden zeer bevorderd konden worden. Van
sociale onverschilligheid, van blind optimisme, van lichtzinnig beroep op ijzeren
wetten kanmen de vooraanstaande liberaal-doctrinaire economen niet beschuldigen.
Het arbeidersprobleem en de juiste verdeling van de welvaart stonden in het
middelpunt van hun beschouwing193.. Hun hantering van de kwestie was echter zo
voorzichtig dat zij geen uitzicht bood op de nabije toekomst. Zij rekenden in
generaties en in eeuwen.
Meer tegen dit geduld dan tegen de redeneringen zelf rees verzet. De sociale

beweging van deze periode kwam voort uit het liberalisme in zijn radicale vorm en
al stelden links-liberalen zich nog zo principieel tegenover doctrinairen, zoals zij die
naar het socialisme neigden zich tegenover het links-liberalisme stelden, veel in
deze contrasten lijkt geconstrueerd en geforceerd. Evenmin was de sociale beweging
van deze fase in eigenlijke zin proletarisch. Zij werd beheerst door kleinburgerlijke
elementen. De idee van de klassenstrijd paste nog niet in de Nederlandse
gemeenschap, die wel rijken en armen kende, maar geen industriële
ondernemersklasse van enig formaat. Ten slotte waren de meeste werkgevers
kleine bazen die het zelf economisch niet gemakkelijk hadden. De sociale beweging
bleef in de jaren vóór 1878 dan ook uiterst zwak. Het was in Nederland mogelijk de
groei van het socialisme te voorzien, deels omdat de objectieve voorwaarden ertoe
begonnen te ontstaan, maar toch wel vooral, omdat er geen reden was te verwachten
dat wat zich in het buitenland ontwikkelde, ook niet in Nederland zou doordringen
- van enige duidelijke actie en organisatie was nog nauwelijks sprake.
Van 1865 af werden vakverenigingen opgericht, eerst van typografen en

diamantslijpers, daarna ook van andere handwerkslieden, die in 1871 in een
federatie, het Algemeen NederlandschWerklieden Verbond (ANWV), bijeenkwamen.
Dit was links-liberaal, antisocialistisch en per slot van reke-
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ning zeer weinig strijdbaar van karakter. De doeleinden werden in zuiver liberale
termen vervat: zedelijke, stoffelijke en politieke verheffing der werklieden. De juiste
middelen waren uitbreiding van het kiesrecht, verkorting van de arbeidsdag tot tien
uur en uitbreiding van het onderwijs. Aan zelfstandige actie, aan georganiseerde
stakingen dachten slechts weinigen. De arbeidersagitatie, die in 1874 werd opgezet
ter ondersteuning van Van Houtens voorstel tot een wet op de kinderarbeid - er
zouden 86 verenigingen die te zamen 12 000 arbeiders vertegenwoordigden aan
hebben deelgenomen - ontsprong aan een initiatief van de links-liberalen194.. Zo ziet
men dus de eerste massale arbeidersbeweging in Nederland - het ANWV telde in
1876 een 5500 leden - ontstaan in Amsterdam, waar weinig grootindustrie was, als
een reactie zowel tegen secties van de Internationale, die hier en daar in 1869 en
later werden opgericht maar weinig aanhang vonden, als tegen de aan de
Internationale toegeschreven Franse commune-opstand. Zij verliep snel. In 1887
had het ANWV nog maar 2730 leden195.. In 1878 echter kreeg het sociale probleem
dank zij een nieuw initiatief, de stichting van een Sociaal-Democratische Vereniging,
een scherper accent. Overigens was volgens de calvinisten zelfs de actie van het
ANWV al te extreem. Zij begonnen in 1877 een eigen organisatie, Patrimonium, en
nodigden de patroons uit er lid van te worden. Hun afkeer van de staat ging, in wat
men bijna ultramontaanse stijl zou noemen, zo ver dat zij Van Houtens wetje als
een inbreuk op de vrijheid beschouwden.
Dichtbij, op de grenzen van het radicalisme, groeide het atheïsme als een min of

meer georganiseerde beweging. In de jaren 1850 werden een periodiek en een
vereniging van vrijdenkers, beide onder de naam De Dageraad, opgericht voor wie
de strijd ten bate van de natuurwetenschap tegen de Kerken en de theologie
voorlopig het belangrijkst was. Het waren vrij pedante en dilettantische redeneringen
die de kleinburgers van deze groepen ten beste gaven en enig verband met de
sociale emancipatie zagen zij over het algemeen niet - in tegenstelling tot de
vrijdenkers die zich in België organiseerden en socialisten wilden zijn. Integendeel,
zij waren in dit eerste stadium maatschappelijk conservatief196.. Langzaam echter
verschoof de belangstelling naar kwesties vanmoraal en ethiek. De overigens weinig
revolutionaire Nederlandse secties van de Internationale stonden onder leiding van
mannen van De Dageraad. Tegelijkertijd wendden ook enkele vrijdenkers buiten
De Dageraad, die van betere komaf waren en beter geschoold, zich van de abstract
gebleven wijsgerige overdenking naar de maatschappij. In de jaren zeventig was
de vrije gedachte soms radicaal-liberaal. Pas in de jaren tachtig brak zij los uit de
maatschappelijke en politieke traditie en kreeg zij voor velen de betekenis van een
sociale revolutie197..
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De grote kracht die het ongeloof zou uitoefenen, ontleende het echter niet aan zijn
organisatie maar aan de begaafde literatoren en denkers die het gingen verdedigen.
Multatuli, die eerst voor Indonesië op de bres stond en die later in talloze andere
rollen de grote emancipator en leider wilde zijn, gaf in aangrijpend proza vorm aan
een vormloos gevoelsatheïsme dat zeker ook sommige vakintellectuelen, maar
vooral de brede laag van onderwijzers en journalisten en via hen een arbeiderselite
trof en bezielde198.. Busken Huet, de afvallige moderne predikant en de afvallige
liberaal, de briljante homme de lettres wiens Het land van Rembrandt (1882-1884)
nog steeds als een weliswaar wonderlijk gecomponeerd boek, maar tegelijk als een
fraai voorbeeld van cultuurgeschiedenis geldt, de man die uit ontevredenheid met
het bestaande conservatief werd en zijn landgenoten beschimpte om hun
gezapigheid, achterlijkheid en hun totale verwaarlozing van de sociale kwestie, de
man die evenals Multatuli belang stelde in België was geen volbloed atheïst maar
evenmin een gelovige. De letterkunde van het derde kwart der eeuw was niet rijk.
Busken Huet en Multatuli echter - minder van kwaliteit zonder twijfel dan
Sainte-Beuve en Nietzsche met wie ze te vergelijken zijn, maar binnen de nauwe
beperkingen van hun nationale cultuur mannen van blijvende betekenis - vervulden
de missie van de grote malcontenten en brachten in Nederland een intellectuele
vernieuwing boven en buiten de professionele theologie, filosofie of staatkunde.
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VI. Op weg naar de democratie, 1879-1896
1. Sociale spanningen en het kiesrechtprobleem

In de negentiende-eeuwse geschiedenis van de Nederlanden vormen de jaren
twintig een keerpunt, dat door de stichting van België dramatischer en definitiever
was dan in de meeste andere staten van Europa. Gedurende de jaren veertig werd
in de Noordelijke Nederlanden een nieuwe liberale regeringsvorm ingevoerd en
deze bleek duurzamer dan wat de revoluties elders op het continent tot stand
brachten. In de jaren zestig voltrok zich in Noord en Zuid een intellectuele
emancipatie, die aan deze periode het karakter van een grote wending geeft. Het
merkwaardige van de jaren tachtig was, dat tijdgenoten veel sterker dan in de vorige
drie tijdvakken de indruk hadden te leven in het meest opwindende decennium van
de eeuw, waarin fundamentele beslissingen zouden gaan vallen. Maar ondanks de
luidruchtigheid van deze jaren en de ernstige incidenten en onlusten waardoor zij
werden verstoord, ondanks de hier en daar tot bijna revolutionaire kracht opgedreven
spanningen, ondanks de hartstochtelijke overtuiging van liberale en sociale
hervormers bleek de periode in feite niet meer te zijn dan het aarzelend en onrustig
begin van wat een zeer geleidelijk proces van democratisering zou worden. De
‘tachtigers’ vergisten zich. Hun visie op de naaste toekomst was onjuist. De tragische
crisis, die zij meenden te beleven, was even onwerkelijk als hun zekerheid dat zij
alles vernieuwen konden. Zij overschatten zichzelf en hun era.
Toch vormt dit decennium een uiterst belangrijke periode in de geschiedenis van

de Nederlanden. Al was de vernieuwing veel minder totaal dan de leidende geesten
hoopten, dat er zowel in de politiek als de cultuur vernieuwing was, daaraan valt
niet te twijfelen. En niet alleen dat. De vernieuwing was wezenlijke verbetering. De
kwaliteit van het bestaan werd hoger. Dit bleek het duidelijkst in de kunsten en de
letteren. Moderne bewegingen, nieuwe tijdschriften, jonge kunstenaars en critici
hieven de beschaving in Zuid zowel als Noord naar een niveau dat in deze landen
sinds lange tijd niet bereikt was. Het is alleszins merkwaardig, dat dit in beide kleine
staten ongeveer gelijktijdig gebeurde. Men kan het verschijnsel overigens ook anders
omschrijven. In de jaren tachtig werden de Nederlandse en de Belgische beschaving
voor het eerst in de negentiende eeuw
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zo krachtig dat zij de buitenlandse voorbeelden, waaruit haar inspiratie kwam, niet
meer gebruikten om deze langzaam op eigen wijze na te bootsen, maar werkelijk
in zich opnamen. Het resultaat was enerzijds dat in de beide landen veel beter werk
tot stand kwam dan tevoren, anderzijds echter dat het moeilijker wordt dit als iets
anders dan een element van de Europese cultuur in het algemeen te beschouwen.
Met andere woorden, naarmate de Belgen en Nederlanders leerden schrijven in de
stijl en op het niveau van hun buitenlandse modellen verzwakten de kenmerken van
hun eigen traditie.
Dit is een volkomen natuurlijk verschijnsel. Iets dergelijks deed zich trouwens ook

op andere terreinen van het maatschappelijk leven voor. Al nam bijvoorbeeld het
socialisme in beide landen eigen vormen aan, toch was het minder oorspronkelijk
dan het doctrinaire liberalisme in België en Nederland geworden was. Wat het aan
originaliteit bezat, was - om het wellicht al te scherp uit te drukken - in het Noorden
te danken aan de excentriciteit van één persoon, Domela Nieuwenhuis, en in het
Zuiden aan de intellectueel onavontuurlijke nuchterheid van de leiders. Een nieuwe
inhoud kreeg het in geen van beide landen. Ook dit is in het geheel niet verwonderlijk.
Maar het plaatst de beschrijver van de nationale geschiedenis der twee staten voor
de moeilijkheid, dat zijn object minder duidelijk te bepalen valt dan in de voorgaande
perioden en hij soms niet kan ontkomen aan de indruk een willekeurig geïsoleerd
onderdeel van de Europese geschiedenis te bestuderen. Toch vindt hij bij
Nederlanders en Belgen sterker dan tevoren een gevoel van nationale eenheid en
trots, dat natuurlijk in verband staat met de in zoveel opzichten vergrote kwaliteit
van de nationale prestaties. Kosmopolitisme en nationalisme, afhankelijkheid van
het buitenland en eigen missiebesef, modernisme dat in feite was: het meedoen
met internationale modes, en het zoeken naar de ziel en het wezen van de natie,
deze factoren werkten op een verwonderlijk ingewikkelde wijze op elkaar in en
schiepen een situatie die men slechts met de grootste voorzichtigheid kan
beoordelen.
Edmond Picard (1836-1924) mag wellicht als een representant van deze

onzekerheden worden beschouwd. Zoon van een te Parijs geboren vader uit een
Waals landbouwersgeslacht en een moeder van Nederlandse afkomst, groeide hij
op in een advocatenmilieu te Brussel dat hij in 1854 voor een paar jaar ontvluchtte
door als matroos de zee op te gaan. Maar al spoedig keerde hij naar Brussel terug,
studeerde daar en vestigde zich in de jaren 1860 als advocaat. Zijn praktijk groeide
snel en Picard werd een gevierd en rijk man. Zijn activiteit was onbeschrijflijk groot
en gevarieerd. Wellicht mede daardoor blijft zijn persoonlijkheid merkwaardig
ongrijpbaar. Als socialist, dichter, prozaïst, dramaturg, kunstcriticus, uitgever van
tijdschriften, auteur van juridische verhandelingen, journalist
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en zoveel meer bewoog hij zich tientallen jaren met gemak, generositeit en kennelijk
genoegen door het Brusselse leven. De Franse en de Belgische avant-garde,
dichters, wijsgeren, schilders en beeldhouwers, van Maeterlinck tot Rodin, kwamen
bijeen in zijn prachtige huis en rekenden op zijn voor zovele artistieke carrières
beslissende hulp1.. Hij steunde alle emancipaties. Hij groeide met alle vernieuwingen
mee. In de jaren zestig was hij een radicale liberaal, in de jaren tachtig streed hij
voor algemeen kiesrecht en in 1886 sloot hij zich bij de socialistische partij aan. Zijn
conceptie van een sociale kunst, zijn actie tegen de gedachte van l'art pour l'art,
zijn ijver om de symbolistische letterkunde te bevorderen verzekerden hem ook in
de jaren negentig een plaats onder de meest modernen. Trouwens, zijn persoonlijke
relaties gaven hem daar eveneens recht op. Spoedig beroemd geworden literatoren
leerden op zijn kantoor het vak van advocaat, onder hen Georges Rodenbach en
Emile Verhaeren. Een politieke loopbaan van betekenis echter was hem niet gegund.
Evenmin werden zijn wetenschappelijke ambities geheel vervuld: hij werd geen
hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Aan deze positie net buiten de grenzen van de
officiële wereld dankte hij zijn onwil om zich met wat dan ook te vereenzelvigen. Hij
bleef non-conformist en trouw aan zijn devies: ‘Je gêne’2..
Picard vertegenwoordigde niets, maar hij was toch karakteristiek voor Belgiës

onzekerheden. Het merkwaardige immers was, dat deze man, nauwkeurig volgeling
van de internationale mode, in België een nationalistisch modernisme zocht te
scheppen, dat inderdaad enige invloed kreeg. Het is een literaten-nationalisme,
sterk theoretisch en woordenrijk. In 1897 publiceerde hij in een Frans tijdschrift,
Revue encyclopédique, een artikel van vier bladzijden, dat grote faam verwierf. Het
handelde over niets minder dan ‘l'âme belge’3., de Belgische ziel, zo lang veracht,
bespot, ontkend maar voor Picard een wezen, waarin hij gelooft en dat hij in een
geschiedenis van tweeduizend jaar zich ziet ontwikkelen, dochter van de Germaanse
en de Latijnse ziel, die twee meest in het oog lopende variëteiten van het Arische
ras ... Juist de tweetaligheid van België scheen Picard in 1897 een factor, die het
Belgische wezen had doen groeien en krachtig worden. Hij had daar vroeger anders
over gedacht. In de jaren zestig had deze Franstalige advocaat, toen reeds levendig
in het probleem van de nationaliteit geïnteresseerd, soms gevreesd dat een Belg,
wilde hij zichzelf zijn, uitsluitend in het Nederlands moest schrijven4.. Nu echter
vormde de taal voor hem geen moeilijkheid meer, omdat naar zijn mening niet de
taal maar het ras alleen van belang is. Picards modernisme leidde hem en enkelen
van zijn medewerkers inderdaad tot een rassenleer, die zij als het laatste snufje van
de wetenschap aan hun lezers presenteerden. Hier bleek het
onderscheidingsvermogen van Picard en zijn kring
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op gruwelijke wijze te kort te schieten. Zijn antisemitische schrifturen5. in de trant
van Drumont, uitlatingen van de literator Georges Rodenbach of de jurist Léon
Hennebicq6., getuigen van een gebrek aan kritisch inzicht dat kenmerkend schijnt
voor deze periode. Het antisemitisme zelf was overigens niet kenmerkend voor de
Belgische samenleving. Het is mogelijk, dat Picards politieke loopbaan door zijn
jodenhaat gehinderd werd7. en de velen, die met en na hem geloofden in de
‘Belgische ziel’ - onder anderen Henri Pirenne - vermeden zorgvuldig het racistisch
kader, waarin Picard haar geplaatst had. Niettemin duidt de figuur van Edmond
Picard, een door alle Europese modes geïnfecteerde nationalist, de fundamentele
zwakheid aan van een nationale beschaving die zich dank zij buitenlandse
voorbeelden op hoog peil verheffen kan.

Al bleek de crisis van de jaren tachtig minder diep dan zij de tijdgenoten scheen, er
waren voor hen natuurlijk aanleidingen genoeg om te menen dat er beslissende
dingen te gebeuren stonden. Deze tijd, schreef de Nederlandse literator Albert
Verwey in 1886, ‘is een tijd van hartstocht meer dan een tijd van bepeinzing’. De
mensen ‘hebben dingen te zeggen, die geen uitstel lijden en hunne bewegingen
zijn de bewegingen vanmensen, die plotselinge daden doen’8.. In beide staten, door
radicale Nederlandse critici wegens hun beperkte kiesrecht gebrandmerkt als de
twee achterlijkste landjes van Europa9., brachten grote demonstraties van de
arbeiders ontsteltenis en onrust. In België barstten sociale oproeren van ongekende
omvang uit. In Nederland predikten de socialisten de revolutie met een passie, die
verbazing en schrik verwekte. De regeringen waren in staat de orde zonder veel
moeite te handhaven, maar het werd ook de vijanden van de revolutie of de
democratie duidelijk, dat het systeem van 1848 met zijn beperkte kiesrecht en zijn
voorzichtigheid ten opzichte van het maatschappelijke leven niet zonder
hervormingen gehandhaafd kon worden. En inderdaad slaagden zij erin het stelsel
door middel van betrekkelijk eenvoudige maatregelen te redden. De Nederlandse
grondwetsherziening van 1887 en de kieswet van 1896, de Belgische
grondwetsherziening van 1893 bleken voorlopig voldoende concessies te bevatten.
Zij losten de problemen niet op, maar maakten duidelijk dat er geen revolutie nodig
was en te verwachten viel in staten die soepel genoeg waren om zich geleidelijk te
hervormen.
Politieke maar vooral economische oorzaken verklaren voor een deel de

gespannenheid van dit decennium. Toen in 1879 het liberale kabinet van Kappeyne
van de Coppelle zich terugtrok en in België in 1884 het machteloos geworden
ministerie van Frère-Orban eindelijk ten val kwam, leek het of een samenhangende
periode afgesloten werd. Het liberalisme, dat met zijn schoolwetten van 1878 en
1879 een poging deed om aan de
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democratisering van demaatschappij een krachtige liberale inhoud te geven, slaagde
daarin niet en zag zich bedreigd door een volkomen catastrofe. In beide landen
volgden kabinetten van rechtse signatuur die de liberale schoolpolitiek ongedaan
maakten. Het decennium begon dus met wat een fundamentele wending leek te
zijn: het einde van de liberale overmacht en de mogelijkheid van een klerikale en
conservatieve tegenbeweging. Deze voor de progressieven bedenkelijke politieke
situatie tekende zich af in een periode van economische malaise. Nederland was
nog te weinig ontwikkeld om veel last te hebben van de internationale depressie
van 1873 tot 189510., maar werd gedurende een aantal jaren wel ernstig belemmerd
door een economische stagnatie, die niet gemakkelijk te overwinnen bleek. Vooral
de periode van 1882 tot 1886 - het dieptepunt van de depressie - was niet alleen
in het buitenland, maar ook in Nederland zeer moeilijk11.. Het is typerend voor de
aard van het economische leven in Nederland dat de malaise in de landbouw begon
met een daling van de graanprijzen als gevolg van Amerikaanse import. Tegelijkertijd
echter werd de werkgelegenheid in de steden vooral na 1880 ruimer dank zij de
industriële expansie, de aanleg van grote openbare werken en de huizenbouw. Het
gevolg was onvermijdelijk: de migratie naar de stad die tot 1880 nog weinig snel
verlopen was, nam dramatische proporties aan. Maar al spoedig maakten alle
mogelijke, deels externe factoren - onder andere het buitenlandse protectionisme
- aan de stedelijke bedrijvigheid voorlopig een einde en het aantal werklozen groeide
onrustbarend. Zowel de autoriteiten als de arbeidersverenigingen stonden
machteloos. Geïmproviseerde steunmaatregelen en werkverschaffing, op zichzelf
interessant omdat zij in deze vorm nog nooit waren beproefd, schoten te kort. De
erbarmelijke ellende verontrustte de publieke opinie. Nooit werd er zoveel gesproken
over en gedreigd met revolutie. Vooral in 1885 steeg de spanning tot zulk een hoogte
dat velen eraan twijfelden of de wapenen het gevaar nog bedwingen konden12..
In feite gebeurde er in Nederland echter veel minder dan in België. In juli 1886

trachtte de slecht betaalde en lompe politie te Amsterdam in de Jordaan een wrede
volkssport - het palingtrekken - te verhinderen. Daarop barstte het Palingoproer uit,
dat geen politiek doel had maar wel toonde hoe wild de haat tegen de politie, sinds
jaren bezig met het optreden tegen socialistische manifestaties, geworden was. Er
vielen 26 doden en zo'n honderd gewonden; een paar honderd mensen verdwenen
in de gevangenis. Het is wel merkwaardig voor de sfeer in de Tweede Kamer, dat
de hele affaire daar niet ter sprake werd gebracht, voordat er vele maanden later
processen tegen als raddraaiers beschouwde figuren waren aangespannen. Toen
pas reageerden enkele kamerleden om te protesteren tegen bepaalde door hen als
onjuist beschouwde handelingen van de
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justitiële autoriteiten. Met andere woorden, de Tweede Kamer werd pas door het
probleem geboeid, toen het een rechtskwestie was geworden. De regering schonk
de niet talrijke veroordeelden spoedig gratie. Natuurlijk maakte de hele zaak veel
indruk. De buitenlandse pers wijdde uitvoerige beschouwingen aan de onlusten,
die zij soms ten onrechte aan de socialisten weet en die zij vergeleek met de
gebeurtenissen van dat jaar in België, een land dat, naar haar oordeel, politiek
zoveel op Nederland leek13..
De lange depressie van 1873 tot 1895 trof België directer dan Nederland. Prijzen

en lonen daalden en al bleef de totale produktie in de zware industrie over het geheel
genomen stijgen, zij was onregelmatig en onderhevig aan plotselinge schokken.
Vooral 1877, 1885 en 1886 waren jaren van acute nood. De industriële overproduktie
en de verminderde koopkracht van de landbevolking, lijdend onder de agrarische
crisis veroorzaakt door de toevloed van Amerikaans graan, dwongen een aantal
fabrieken hun poorten te sluiten of tenminste hun produktie in te krimpen. Overal in
de centra van de industrie heersten werkloosheid en bittere, vaak plotseling gekomen
armoede. Al was in het algemeen de toestand van de arbeiders beter dan ooit
tevoren in de negentiende eeuw14., juist de onzekerheid van hun bestaan, dat van
de ene dag op de andere vervallen kon van betrekkelijke welvaart tot ellende, maakte
hen toegankelijk voor wilde reacties. Op 18 maart 1886 liep een op zichzelf
onbenullige meeting van anarchisten te Luik uit de hand15.. Een paar duizend
betogers, onder hen veel jongens, trokken door de straten, wierpen ruiten in en
schreeuwden willekeurige leuzen. Twee dagen later brak in de omgeving van Luik
een staking uit zonder politieke inhoud; de mijnwerkers vroegen slechts betere
arbeidsvoorwaarden. Maar de autoriteiten, niet ten onrechte verontrust over de
situatie en verstoken van eigen middelen om de orde te handhaven, riepen troepen
te hulp. Vanaf 21 maart lag een klein leger ten zuiden van Luik, zwaar beproefd
door zijn moeilijke en ongewone taak. Op 24maart veroordeelde de Luikse rechtbank
een veertigtal opstandelingen van de achttiende maart tot forse gevangenisstraffen.
Even later begon de staking te verlopen.
Juist toen de crisis in stad en land van Luik een minder ernstig aanzien scheen

te krijgen, barstte in de mijnen rond Charleroi een tweede stakingsbeweging los die
zich met grote snelheid verspreidde. Hier toonde zich de blinde, elementaire kracht
van ontevredenheid en wanhoop. Plotseling - op 26 maart -, zonder voorbereiding
en zonder plan, trokken wilde groepen stakende mijnwerkers de streken rond de
stad door en dwongen de arbeiders van de ijzer- en glasfabrieken zich bij hen aan
te sluiten. Het prachtige voorjaarsweer, bier en sterke drank verwarden hen. Zij
plunderden, stroopten het land af, staken fabrieken en het kasteel
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van een grote moderne fabrikant in brand en vierden hun overwinning in een
chaotisch dronkemansfeest. De regering riep de volgende dag een 20 000 man
onder de wapenen en benoemde generaal Vandersmissen tot hun commandant.
Deze bleek een kundig strateeg die in een paar dagen de rust wist te herstellen. Op
30 maart gaf de eerste minister aan de Kamer van Afgevaardigden een overzicht
van de gebeurtenissen. Koud, hooghartig, zonder blijk van angst of medelijden
verklaarde deze haar steun aan de regering. Begin april hervatten de arbeiders hun
werk. Terwijl in het Luikse de stakers compromissenmet de patroons hadden weten
te verkrijgen, wonnen de stakers van Henegouwen niets. Al op 7 april waren op
slechts een duizend man na allen weer aan de arbeid, verslagen en armer door het
gederfde loon. Talloze rebellen werden veroordeeld.
Het was duidelijk, en vooral de socialisten legden er de zwaarst mogelijke nadruk

op, dat dit geen revolutiepoging was geweest maar slechts een plan- en
programmaloze uitbarsting van haat en walging. Toch had de beweging meer
politieke inhoud dan het Amsterdamse Palingoproer. Aan het begin ervan stond de
vergadering van Luikse anarchisten. Tijdens de halve maand van chaos won een
berucht pamflet, Le catéchisme du peuple van Alfred Defuisseaux (1843-1901), dat
in het begin van maart verschenen was, een enorme populariteit. Het is zeker dat
dit schotschrift niet het programma van de agitatie vormde en deze niet had
veroorzaakt. Maar bewijst dit dat het geen inhoud heeft gegeven aan de dadendrang
van de vele naamlozen die in de algemene onrust werden opgenomen? Defuisseaux'
geschrift, dat in de volgende weken in 200 000 Franse en 60 000 Vlaamse
exemplaren werd verkocht, was zeer bitter van toon16.. De auteur - die, indien hij
een socialist genoemd kan worden, dat was op de manier van vóór 184817. - stelde
de heersende politici voor als schaamteloze profiteurs ten nadele van de staatskas.
Zijn oplossing was eenvoudig, rechtstreeks en naïef: algemeen mannenkiesrecht.
Er was natuurlijk niets nieuws in deze eis. Met al zijn honende, wild geirriteerde

haat tegen de machthebbers vroeg Defuisseaux ten slotte om een uitbreiding, niet
om de omverwerping van het parlementaire stelsel en op zijn wijze uitte hij
verlangens, die al enkele jaren op vele manieren door allerlei groepen in de Lage
Landen waren kenbaar gemaakt. Gedurende de jaren tachtig immers was het
algemeen mannenkiesrecht het doel van de, naar het leek, tot revolutionair elan
gestegen strijdbaarheid der vooruitstrevenden en der socialisten. Het kreeg volgens
het patroon van de eschatologische heilsverwachting in deze jaren bij de
arbeidersmassa zelf veel meer dan louter zakelijke betekenis. De letters S.U.
(suffrage universel) hadden een bijna magische functie; ze waren voor deze
Belgische strijders wat het ichthus-teken was voor de eerste christenen en het kruis
voor de kruisvaarders18.. Later, toen het algemeen kiesrecht
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een feit was geworden, waren mannen die zich hadden ingespannen om het tot
stand te brengen, verwonderd over hun eigen illusies en er waren er zelfs die vol
walging over de naar hun smaak onvoldoende, te langzame of zelfs totaal verkeerde
resultaten van het algemene kiesrecht, schaamte voelden over de vergissing van
hun jeugd. In elk geval viel het hun in hun latere jaren, toen zij zagen hoe moeizaam
het parlementaire stelsel der democratie werkte - een stelsel van kleine
compromissen en banale beslommeringen -, niet gemakkelijk om de sfeer van de
oude kiesrechtstrijd anders dan met enige verlegenheid te beschouwen. Zo waren
natuurlijk niet alle strijders van het eerste uur. Maar de meesten werden op de een
of andere manier teleurgesteld door het effect van hun overwinning19..
Dit was ook wel onvermijdelijk. De verwachtingen waren te hoog gespannen

geweest. In de jaren tachtig immers werd het algemeenmannenkiesrecht voorgesteld
als een snel werkend middel om demaatschappij van onder tot boven te hervormen.
En zo snel zou inderdaad de hervorming kunnen zijn, dat zij eigenlijk aan een
revolutie gelijk kwam. Op deze wijze werd het algemeen mannenkiesrecht voor
velen tot middelpunt van een stelsel van in wezen revolutionaire verlangens.
Overigens dacht men zich deze drastische hervorming graag als het enige alternatief
voor een gewelddadige omverwerping van de bestaande maatschappij. De
socialistische intellectuelen deden het soms voorkomen dat de arbeidersklasse in
feite onverschillig was ten aanzien van de vraag of de nieuwe samenleving, die
onvermijdelijk komen zou, op legale of illegale manier tot stand werd gebracht. De
beslissing lag in handen van de heersende bourgeoisie. Schonk deze het algemeen
kiesrecht, dan vermeed zij op het allerlaatste ogenblik nog net de revolutie waarin
haar goed en bloed verloren zouden gaan. Maar het schijnt of in de ogen van deze
theoretici de maatschappij van de toekomst nauwelijks zou worden beïnvloed door
de manier waarop zij werd gevormd. In elk geval was het een concessie van de
arbeidersklasse dat zij de bourgeoisie beleefd, zij het dringend, aanried zich
voorzichtig terug te trekken, haar eigen gezag te beperken en de hervorming van
de samenleving op wettelijke wijze mogelijk te maken. De bourgeoisie zelf immers
had in 1789 en 1848 tegenover de aristocratie zulke fijne tact niet getoond!
De voorstanders van het algemeen kiesrecht hadden natuurlijk tot op zekere

hoogte gelijk, toen zij de invoering ervan zagen als meer dan een uitbreiding van
het bestaande politieke stelsel en van de politieke natie. Zij konden niet denken in
de termen van de liberalen, die al sinds lang het algemeen kiesrecht zeiden te
beschouwen als de natuurlijke laatste fase in een lang proces en het afhankelijk
stelden van volksonderwijs en volksontwikkeling. Zij verwierpen het liberale axioma
dat de kiezer de
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intellectuele capaciteit tot rationele keuze bezitten moest. Was de leer van de
soevereiniteit der rede en van het recht niet slechts een frase geweest, die de
bourgeoisie had uitgevonden om haar schaamteloze pre-occupatie met haar eigen
belang te verdoezelen? Het algemeen kiesrecht moest de staat een totaal nieuwe
basis geven. Het was antirationalistisch. Het was ook veel eerlijker: wie het voorstond,
erkende dat belangenstrijd en niet het zoeken naar rede en recht de kern van alle
politiek is. Maar gegeven de overweldigende meerderheid van de bezitlozen, zou
het voortaan hún belang zijn, dat de staatkunde bepaalde. Zo zou het algemeen
kiesrecht de heerschappij van de proletariërs brengen en wat algemeen kiesrecht
heette, was in feite kiesrecht in handen en ten bate van de proletariërs, middel tot
de heerschappij van hun klasse.
Hoe naïef ook, een zekere mate van logica bezaten verwachtingen van deze

soort zonder twijfel. Enigszins paradoxaal werden zij pas op het moment dat de
socialisten gingen trachten zich voor te stellen wat er met het algemeen kiesrecht
in feite gedaan moest worden. Op dat ogenblik immers bleek, dat het geacht werd
de weg te bereiden voor heel iets anders dan puur proletarisch eigenbelang.
Betrekkelijk eenvoudig was nog de visie van eenman als de Nederlandse kleermaker
H. Gerhard (1829-1886), de enige theoreticus uit de eerste generatie van door het
socialisme aangeraakte Nederlandse arbeiders. Hij verwachtte dat de nieuwe wereld
van het algemeen kiesrecht geen gevangenissen, geen prostitutie, geen oorlog,
cholera of overstromingen zou kennen20.. Ingewikkelder en typerender was het
toekomstbeeld van een vroege socialist als de Vlaamse arts Caesar de Paepe
(1842-1890). Voor hem en zoveel anderen betekende het socialisme een immense
en complete geestesbeweging, oneindig meer dus dan een nieuwe organisatie van
de arbeid en de eigendom of een rechtvaardiger verdeling van de rijkdommen onder
demensen. Het zou demens zelf in zijn diepste wezen transformeren. Het hervormde
niet alleen de wetenschap van de economie maar ook de ethische en juridische
wetenschappen, de criminologie en de wijsbegeerte, de pedagogie en de
geschiedfilosofie21.. In de socialistische maatschappij, mogelijk gemaakt door het
algemeen kiesrecht, zal - zo schijnt De Paepe te redeneren - het irrationele en zuiver
door eigen- of klassebelang beheerste algemene kiesrecht van de oudemaatschappij
zich verheffen naar een ander niveau. Liet De Paepe zich door de visioenen van
Saint-Simon inspireren? In elk geval zullen volgens hem in die nieuwe wereld de
algemene wetenschappelijke wetmatigheden, die het sociale leven bepalen, door
een goed geschoold volk als objectief en onveranderlijk erkend worden. In die wereld
zal men dan ook niet meer debatteren over de basis en het doel van de wetgeving,
maar slechts over de wijze van uitvoering. In die wereld zullen een geestelijke
zekerheid en een morele
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eenheid bestaan die aan het kiesrecht het grillige en emotionele karakter ontnemen
dat het wellicht nu nog bezit22..
Een redenering als deze betekent een omwenteling van alle motieven, die tot

aanvaarding van het algemeen kiesrecht kunnen worden aangevoerd. Zo hoog
vlogen de dromen van slechts enkelen. Ze bleven trouwens ook bij hen, die er deel
aan hadden, zelden zo puur als bij De Paepe die lichaam en geest uitputte in zijn
belangeloze strijd voor de Belgische arbeiders. Het initiatief van enige
wetenschappelijke rebellen om in Brussel naast en tegenover de liberale Vrije
Universiteit een ‘Université Nouvelle’ op te richten kwam voort uit geïnspireerd
modernisme maar ook uit wrok. Het was overigens een interessant experiment, in
nauw verband met De Paepes gedachte dat een nieuwe ordelijke beschaving in
een nieuwe socialistische samenleving aan het groeien was. De Vrije Universiteit
had de beroemde Franse geograaf en anarchist Elisée Reclus uitgenodigd college
over vergelijkende aardrijkskunde te geven. Maar enkele maanden voor hij in maart
1894 zou beginnen viel in het Franse Parlement de bom van de anarchist Vaillant.
Het leek sommige dignitarissen van de Brusselse universiteit toch veiliger omReclus'
colleges uit te stellen. Zo werd besloten. Er volgden echter felle protesten van de
kant der studenten, al spoedig gesteund door een intellectuele elite van radicale en
socialistische signatuur. In oktober 1894 bracht deze de Université Nouvelle tot
stand. Zij telde slechts één faculteit, de juridische, en een Institut de Hautes Etudes.
Docenten waren gevierde romanschrijvers als Camille Lemonnier en Georges
Eekhoud, schitterde advocaten als de onvermijdelijke Edmond Picard, die aan de
Vrije Universiteit geen professoraat gekregen had, en de radicale Paul Janson,
jonge socialisten als Emile Vandervelde en Jules Destrée. Het aantal studenten
steeg snel van 23 in 1894 tot 170 in 1896, maar merkwaardigerwijze leed de Vrije
Universiteit blijkbaar niet onder deze concurrentie (met in 1894 1316 en in 1895
1419 studenten)23.. Het experiment duurde niet lang. De katholieke regering weigerde
aan de diploma's van de Nieuwe Universiteit rechtsgeldigheid te verlenen. In 1919
maakte een compromis met de Vrije Universiteit een einde aan haar onafhankelijke
bestaan.
Het doel van de onderneming was grandioos. De docenten gaven geen onderwijs

in de liberale bourgeoisstijl van de oude universiteit maar beschouwden hun werk
als een dienst aan de socialistische toekomst. Zij wezen aan hoe de moderne
gemeenschap recht moet doen aan de ellendigen en nieuw recht moet scheppen,
dat de enorme maatschappelijke vernieuwing die onvermijdelijk komt, richting kan
geven. Daartoe was meer nodig dan alleen maar gevoel voor rechtvaardigheid.
Nieuwe wetenschappen of nieuwe syntheses van wetenschappen kunnen aan de
sociale hervormer de visie en de methode leveren, die hij behoeft om rationeel te
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handelen. Zo zou de Nieuwe Universiteit een centrum zijn van pure
wetenschappelijke speculatie hoog boven de versnipperde vakdisciplines van de
oude universiteiten en tegelijk een centrum vanwaaruit de gigantische hervorming
der maatschappij kon worden bevorderd en geleid. Janson prees de diepe morele
zin van het werk24., Picard genoot van de avontuurlijkheid ervan25.. Voor Emile
Vandervelde, die in de jaren 1880 na zijn rechtenstudie college in de fysiologie,
embryologie en psychiatrie was gaan lopen, was deze nieuwe universiteit een plaats
waar hij zijn organisch-sociale methodes kon beproeven en uit sociologie en biologie
een nieuwe wetenschap kon samenstellen26..
Dit waren gedachten van en voor intellectuelen. Maar ook binnen het kader van

de arbeidersbeweging en de propaganda voor het algemeen kiesrecht onder de
arbeidersmassa is het opvallend hoezeer de strijd tegen wat men als het kleine
belang en de nauwe ratio van de bourgeoisie verachtte, werd gevoeld als veel meer
dan een klassenstrijd en een klassebelang. Het is of men op alle niveaus van de
agitatie voor het nieuwe zocht naar objectiviteit en universaliteit in plaats van naar
eigenbelang en massaal anti-intellectualisme. Algemeen kiesrecht is, zo werd
gezegd, een dwingende noodzaak omdat demenselijke waardigheid van de arbeider,
die toch niet anders is dan die van de bourgeois, gelijkheid eist; omdat de arbeider
evenveel menselijke en dus ook staatkundige rechten bezit als de leden der hogere
klassen; omdat hij in de volste zin van het woord zelf burger moet worden, deelgenoot
in een algemeen verband27.. In België, waar de woorden vaderland en natie met
groter vervoering werden gebruikt dan in Nederland, kreeg het algemeen kiesrecht
zelfs de onwaarschijnlijke taak om aan de arbeiders een vaderland te geven. Op
10 augustus 1890 zwoeren, na een dag van kiesrechtdemonstraties in Brussel,
bijna 100 000 kletsnat geregende mensen in een stedelijk park dat zij zouden
doorstrijden tot ‘het volk dank zij de invoering van het algemeen kiesrecht werkelijk
een vaderland veroverd zal hebben’28..
Zo werd het algemeen kiesrecht op talloze en soms tegenstrijdige manieren

gemotiveerd, maar allen die het wilden tot stand brengen, hechtten er in deze jaren
een zo overheersende betekenis aan en gaven het in hun stelsels een zo belangrijke
plaats dat het, hoe ook gefundeerd en geïdealiseerd, in elk geval kon gelden als
hoofddoel van alle hervorming. In het Parlement werd de kwestie overigens met
betrekkelijke onverschilligheid behandeld. Zij werd zeker niet verzwegen. Dat kon
ook niet omdat de kiesregelingen nu eenmaal gebrekkig waren en alle mogelijke
zonderlinge situaties schiepen, die door de partijen en de regeringen graag aan de
kaak werden gesteld, als zij in het voordeel van de tegenstanders waren. Het kwam
er in dergelijke gevallen op aan zodanige wijzigingen door te drijven dat men er zelf
baat van kreeg. In België viel aan de cen-
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sus niet te wrikken. De grondwet bepaalde dat hij niet lager dan ƒ 20 mocht dalen
en in 1848 was hij inderdaad overal tot dat minimum gezonken. Maar aangezien
de kiesbevoegdheid dus afhing van de som die men in de directe belastingen
betaalde - dat wil bij gebrek aan een inkomstenbelasting zeggen bijvoorbeeld grond-
en personele belasting -, was het mogelijk door fiscale ingrepen het kiezerskorps
te wijzigen. In 1872 ontnamen de katholieken op deze manier het kiesrecht aan
caféhouders die liberaal plachten te stemmen. Tussen 1878 en 1881 beroofden de
liberalen een groot aantal priesters en boeren ervan.
In Nederland was in de grondwet net als in België gesteld dat men minimaal ƒ 20

in de directe belastingen betalen moest - en ook hier waren dat vooral grond-,
personele- en patentbelastingen - om het kiesrecht te verkrijgen, maar op talrijke
plaatsen van het land werd bij de wet een hogere som vereist. In 1874 had in de
Kamer een merkwaardige discussie plaats. De liberale regering stelde voor, nog
wel niet overal, maar toch in veel meer gemeenten dan vroeger, de som van ƒ 20
aan te houden. Bepaalde liberale kamerleden waren hier echter bang voor en wilden
ƒ 28, waarop de regering tot ƒ 26 steeg. Toen kwamen de antirevolutionairen met
de eis dat ƒ 24 zou worden gevraagd. Het was duidelijk dat men er op die manier
niet uit kon komen en inderdaad gebeurde er niets. De hele discussie was typerend
voor de wijze waarop de kiesrechtkwestie in het Parlement werd behandeld. Al
trachtten vooral de antirevolutionairen hun standpunten op hechte principes te
funderen, in feite bepaalden zij net als de andere partijen hun houding op grond van
ingewikkelde berekeningen van het effect, dat wijziging van de census zou hebben
op de samenstelling van het kiezerskorps, en niet op grond van algemene
staatkundige inzichten29.. Trouwens, niet alleen wijziging van de census, ook andere
minder ingrijpende middelen stonden de politici ten dienste om de samenstelling
van het electoraat tot hun voordeel te veranderen. Zo dreef minister Kappeyne van
de Coppello in 1877 een wijziging door ten gunste van de liberale partij. Maar toen
hij het volgende jaar op een overigens onhandige manier een poging deed om de
Koning te bewegen tot een grondwetsherziening, die het kiesrecht van de census
zou losmaken, verloor hij zijn prestige en moest hij aftreden. Hoewel ook door de
links-liberale Van Houten in de Kamer al verschillende keren was gezegd, dat slechts
grondwetsherziening de misstanden kon doen verdwijnen, in 1878 meenden zowel
Koning als Kamer toch dat de tijd niet rijp was voor bespreking van het wezenlijke
probleem.
Pas in de jaren tachtig dorst een enkeling de kwestie in het Belgische Parlement

ter discussie te stellen. Het was de beroemde Brusselse advocaat Paul Janson
(1840-1913), een liberaal van radicale overtuigingen die in 1877 door de Brusselse
liberalen kandidaat voor de Kamer was ge-
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steld, nadat hij verklaard had geen revolutionair te zijn en de strijd tegen het
klerikalisme als hoofdmotief van de liberale politiek te beschouwen30.. Hij werd
inderdaad tot kamerlid gekozen en de eerste jaren hield hij zich aan de leer dat
slechts strikte beperking tot het antiklerikalisme de eensgezindheid en de oppermacht
van de liberale partij kon handhaven31.. Maar in 1881 brak hij uit dit kader en vroeg
hij om een uitbreiding van het kiesrecht, niet voor de parlementsverkiezingen
overigens, maar slechts voor die van provinciale en gemeenteraden. Hij was nog
uiterst voorzichtig. Zijn pleidooi voor een kiesrecht gebaseerd op capaciteit en niet
op materieel bezit betekende in feite, dat alle mannen die lezen en schrijven konden,
aan de lokale verkiezingen mochten deelnemen en, gegeven het erbarmelijke
analfabetisme, dat zodoende waarschijnlijk meer dan een kwart van de mannelijke
bevolking uitgesloten zou blijven. Toen de doctrinairen onder leiding van Frère-Orban
hem op hun hoogste toon tot de orde van het antiklerikalisme riepen, trok hij zijn
voorstel in32.. In 1883 poogde hij de kiesrechtkwestie opnieuw ter sprake te brengen,
maar slechts elf kamerleden bleken tot een discussie daarover bereid. Zowel de
doctrinairen als de katholieken weigerden de urgentie van het probleem te
erkennen33..
Het is in deze omstandigheden begrijpelijk dat de radicalen probeerden de publieke

opinie zo te beïnvloeden dat zij haar gebruiken konden als wapen tegen het
parlementaire conservatisme. In België vooral lag dit voor de hand. Daar hadden
politici al vanaf de jaren 1830 herhaaldelijk een beroep gedaan op de volksmassa
om tegenover het oordeel van de Kamers het oordeel van de natie te stellen, al was
dat dan maar door middel van manifestaties en rellen. Het waren, dat was duidelijk,
steeds alleen de liberalen en de radicalen geweest die deze demonstraties met
succes konden organiseren. Dit kwam eenvoudig door het feit dat zulke betogingen
slechts in het centrum, in Brussel, zin hadden en Brussel was nu eenmaal een
liberaal bolwerk, waar de conservatieve katholieke partij noch bij de kiezers noch
bij de volksmassa veel steun vond. In Nederland was de situatie totaal anders.
Buitenparlementaire politieke actie behoorde er niet tot de zeden, al hadden in 1848
min of meer georganiseerde betogingen ertoe bijgedragen Koning Willem II te
overtuigen van de noodzaak tot grondwetsherziening. Maar de enkele keren dat zij
na 1848 werd beproefd, kwam zij juist van conservatieve zijde en had zij betrekking
op kwesties van religieuze aard. Zij uitte zich ook niet in demonstraties en optochten.
De antiliberale Aprilbeweging van 1853 was een storm van woorden. Toen in 1878
de liberale onderwijswet door het Parlement was aangenomen, stelden de
antirevolutionairen een petitie op die door meer dan 300 000 mensen getekend
werd en met de nodige plechtigheid aan koning Willem III werd aangeboden. Maar
deze wenste niet als in 1853
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partij te worden in de politieke strijd en legde het stuk naast zich neer. De liberalen
veroordeelden het antirevolutionaire rumoer als inconstitutioneel en minachtten het
omdat het tot niets leiden kon.
Maar in de jaren tachtig ging ook de Nederlandse linkerzijde tot

buitenparlementaire actie over. Nadat in 1876 in Amsterdam een vereniging
Algemeen Stemrecht was opgericht en enige vergaderingen belegde ook in andere
steden, verscheen in 1879 een Comité voor Algemeen Stemrecht van overwegend
links-liberale overtuiging. Het liet in 1880 een weinig opzienbarend manifest
verschijnen, waarin alle euvelen - onrechtvaardige belastingen, hoge defensiekosten,
geringe volksontwikkeling en slechte volksgezondheid - aan het censuskiesrecht
geweten werden. In 1882 verklaarde het zich voor algemeen mannenkiesrecht. In
1886 verdween het; het had geweigerd samen te werken met de socialisten maar
vond bij de liberalen te weinig aanhang. Inmiddels was in Groningen een
Noord-Nederlandsch Verbond tot Bevordering van Algemeen Stemrecht (1880)
gevormd, dat speciaal de arbeiders wilde bereiken en in hetzelfde jaar De Unie, die
zich tot de kleine burgerij van ambtenaren, onderwijzers, winkeliers en
kantoorbedienden richtte. In 1881 kreeg de hogere burgerij in de vereniging
Kiesrechthervorming haar eigen organisatie. Maar in 1882 werd een Bond voor
Algemeen Kiesrecht opgericht, die trachtte eenheid te brengen in het werk van de
radicalen en de socialisten en inderdaad een vrij grote activiteit ontwikkelde. Al deze
groepen en groepjes spanden zich vooral in 1883 zeer in om door vergaderingen,
meetings en demonstraties de aandacht van het publiek en het Parlement te vestigen
op dit nijpende probleem. Maar verreweg het actiefst waren zonder twijfel de
socialisten en hun sympathisanten34..
De kiesrechtbeweging werd in België niet gekenmerkt door de bijna pathologische

versnippering waaronder zij in Nederland leed. In 1881 werd door de radicale
liberalen een Ligue nationale pour la réforme électorale opgericht waarbij zich veel
socialisten aansloten. Een jaar tevoren had al een eerste demonstratie in Brussel
plaatsgehad en in 1879 waren de. socialisten de campagne voor algemeen kiesrecht
begonnen35.. Net als in Nederland was hier de kiesrechtagitatie van de jaren 1880
en daarna in feite een reactie op socialistische eisen of een concessie daaraan.
Van het begin af aan waren het in beide landen alleen de socialisten, die de
onmiddellijke invoering van het algemeen mannenkiesrecht vroegen en de
aarzelende radicalen in betrekkelijk korte tijd dwongen dit standpunt over te nemen.
Paul Janson, die in 1881 nog slechts een voorzichtig capaciteitenkiesrecht
verdedigde, legde er zich omstreeks 1890 bij neer dat men al dadelijk algemeen
mannenkiesrecht moest eisen. Dit is merkwaardig, omdat de socialisten eigenlijk
als politieke groep nog weinig te betekenen hadden, terwijl de radicalen wellicht
geen grote
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aantallen aanhangers telden, maar dank zij hun betrekkingen met de pers en de
officiële wereld van regering en Parlement veel meer invloed konden uitoefenen in
de kringen waarop het aankwam. Zo zeer echter waren de radicalen overtuigd van
de snelle ontwikkeling van de volksmacht, dat zij ten aanzien van het kiesrecht -
althans in België - bereid waren te dienen als voorhoede van de socialisten, ook al
hadden zij bezwaren tegen het extreme van een politiek die de macht zou geven
aan analfabeten en ongeschoolden. In het midden van de jaren tachtig nam in beide
landen de onrust toe. Op 20 september 1885 zag Den Haag zijn grootste
kiesrechtdemonstratie. Na een tocht door de stad riep de massameeting zich uit tot
Nationale Vergadering en dreigde met revolutie als de regering haar eisen niet
inwilligde36.. Op 15 augustus 1886 was Brussel het toneel van een dergelijke
manifestatie waaraan 30 000 mensen zouden hebben deelgenomen37..
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2. De ‘bewegingen van tachtig’ en het radicalisme

Het zuivere algemenemannenkiesrecht kwam echter nog niet. De weerstand ertegen
was te groot. Maar wel ondermijnde de agitatie het zelfvertrouwen van de
stemgerechtigde burgerij. Noch in België noch in Nederland bood zij principieel
verzet. Zij beperkte er zich toe een proces van democratisering te verlangzamen,
waarvan zij, zonder het te bekennen, de noodzakelijkheid begon te aanvaarden.
Het grote doctrinaire systeem was in verval. Frère-Orban bleef zijn ideeën trouw,
maar hij vond steeds minder gehoor. Het doctrinarisme had twee generaties
omspannen. Een derde generatie kende het niet. Zelfs zij die op de uiterste linkerflank
van het liberale systeem hadden gestreden, Kappeyne van de Coppello en Van
Houten, Laurent en De Laveleye, werden in de jaren 1880 voorbijgestreefd door de
gebeurtenissen en door de jongeren die twijfelden aan de axioma's van hun
voorgangers. In de jaren 1880 verzetten de culturele elites die opvallend snel succes
hadden, zich tegen het intellectualisme, het moralisme en juridisme van de
doctrinairen. Niet verstand, deugd en wet waren de uitgangspunten van de
‘modernen’, maar passie, schoonheid en eigenbelang.
Al was deze belangrijke culturele beweging in België voorbereid door mensen als

De Coster en in Nederland door Multatuli (die in veel opzichten superieur was aan
alle kunstenaars van de jaren tachtig, een directe letterkundige en politieke invloed
uitoefende maar zelf toch betrekkelijk geïsoleerd was gebleven), haar dynamische
kracht verkreeg zij door buitenlandse voorbeelden. De grote leuzen die de jonge
literatoren in Noord en Zuid bezielden, waren van Franse oorsprong; dat was na-
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tuurlijk ook het naturalisme dat in de Lage Landen trouw werd overgenomen en met
dezelfde trouw aan de Franse letterkunde na enige jaren werd ‘overwonnen’. Tot
op zekere hoogte werd deze Franse overheersing in de Nederlandse cultuur
enigszins afgezwakt doordat enkele van de belangrijkste jonge dichters in aanraking
kwamenmet het werk van Shelley en Keats en hun best gingen doen deze romantiek
in Nederlandse poëzie om te zetten. Hoe groot zulke ritmen en vormen echter ook
waren, men kon die weliswaar in zijn verzen gebruiken maar de kracht tot actie, tot
het oprichten van een ‘beweging’ en van een groep kwam niet uit deze voorkeuren
voort. Die vloeide in Nederland, gedeeltelijk via België, uit Frankrijk binnen.
België bleef Nederland in de jaren tachtig steeds enkele passen voor. Al in de

late jaren zeventig begonnen daar de twee principes, die de grondslag gingen
vormen van de theorieën der jongeren, aanhang te krijgen. Daar was in de eerste
plaats de these van l'art pour l'art. Zij komt uit de Franse Romantiek van de jaren
1820. En in de tweede plaats was daar de nieuwe naturalistische methode in roman-
en verskunst die van 1875 af door de Belgische schrijvers in enkele overigens
efemere periodieken hoog geprezen werd38.. In 1881 verscheen het literaire tijdschrift
La jeune Belgique. Dit was duurzamer; het werd het middelpunt van de hele
letterkundige beweging in België. Het was ook in Nederland bekend en werd door
de voormannen van de eigen literaire revolutie gelezen39.. Alle mogelijke Franse
invloeden kwamen in La jeune Belgique en in het in 1886 opgerichte blad LaWallonie
tot rijping: de ‘Parnasse’, Zola, de decadentie van Baudelaire en Villiers de
l'Isle-Adam, het symbolisme. Maar ook een oudere Belgische auteur werd door de
jongeren als leider begroet: Camille Lemonnier (1844-1913) die al in 1871 met zijn
boek over het slagveld van Sedan de aandacht van een internationaal publiek
getrokken had en die spoedig gold als een naturalist - al bleven zijn
ongedisciplineerde, naïeve geest en zijn liefde voor het detail wel in hoge mate
vreemd aan alle doctrinaire stellingen over wat romankunst zijn moet40..
La jeune Belgique wilde kunst scheppen ten bate van een geestelijke elite. Zij

was ondemocratisch. Maar het vulgaire dat zij verachtte, lag niet bij de volksmassa;
het lag bij de platte, lelijke bourgeoisie, waaruit de leiders van de beweging
voortkwamen41.. In hoogmoedig exclusivisme stootten zij alles wat deze burgerij
deed, maakte en dacht, als minderwaardig materialisme uit hun kring. Zij zochten
het isolement; bijeen in de kleine groep van zielsverwanten konden zij zich wijden
aan de cultus van hun verfijning en van hun introspectie, aan de eindeloze nuancering
van hun uitdrukkingsmogelijkheden. Zij waren ongodsdienstig in dogmatische en
kerkelijke zin. Zij waren a-politiek. In een wereld beheerst
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door de bourgeoisie betekende dit, dat zij met evenveel verachting neerkeken op
het liberalisme, als zij onverschillig waren tegenover de katholieke partij. Het grote
belang van hun optreden was dat zulk een elite, die al zeer spoedig als elite erkend
werd - likeurs, dassen en sigaren werden naar La jeune Belgique vernoemd42. -, niet
alleen een omwenteling bracht in de zuivere letterkunde, maar door de invloed van
haar voorbeeld het intellectuele en morele gezag van de heersende groepen
ondermijnde. Het scheen al wie onder de indruk van La jeune Belgique kwam, niet
slechts ouderwets en onjuist om liberaal te zijn, zoals Frère-Orban en de zijnen het
waren, het scheen vulgair en belachelijk, een verzaking van de geest, de schoonheid,
de triomfantelijke puurheid van de individu. Het leek of de besten, de fijnst voelenden,
de meest creatieve leden van de welgestelde burgerij zich keerden tegen het
politieke, economische en intellectuele stelsel van hun klasse, waarvan zij financieel
afhankelijk bleven43..
Zij werden niet door sociale motieven bewogen. Hun oppositie was zuiver

individualistisch, zuiver esthetisch. Het was hun eigen ziel, die door hen in het geding
werd gebracht, niet de ziel van de volksmassa; het was een hyperindividuele reactie
tegen de eigen afkomst die hen, de trotse decadenten, de in schoonheid verteerde
laatste zonen van een eens machtige, nu wankelende klasse, inspireerde. Dit
bedroefde Edmond Picard. Hij had eveneens een tijdschrift, L'Art moderne, dat in
hetzelfde jaar als La jeune Belgique, in 1881, werd opgericht. Het had succes; ook
in Nederland werd het kleine weekblad vooral door de schilders met profijt gelezen44..
Al spoedig raakte het in discussie met La jeune Belgique. Picard verwierp de
egocentrische, onsociale esthetiek van de jonge nieuwlichters. Hij wilde een kunst
die nuttig en sociaal zou zijn, al was het moeilijk genoeg de vorm en de inhoud van
zulk een kunst te omschrijven. Als voorbeeld vond hij het werk van Hendrik
Conscience, die in 1883 overleed. In hemmeende Picard een sociaal romanschrijver
aan te treffen, niet alleen omdat hij populair was, maar ook omdat hij de deugden
van het volk en de ondeugden van de rijken zo overtuigend beschreven had45.. De
aan de dagelijkse werkelijkheid ontstegen lyriek van La jeune Belgique leek hem
onvruchtbaar. De letterkundemoest, naar zijn mening, een dienende functie hebben;
zij moest helpen de sociale omstandigheden te verbeteren; zij moest de strijd voor
de democratie steunen; zij moest de rol vervullen van de versleten godsdienst, zij
moest een moraal zijn46.. Dit was nog, het is duidelijk, een zeer naïeve opvatting
van sociale kunst. De kunst wordt op deze manier eigenlijk niet veel meer dan een
propagandamiddel. Pas in de jaren 1890 interpreteerden jongere en vagere idealisten
de sociale kunst als een werkelijke gemeenschapskunst, die in het volk haar
oorsprong en haar doel heeft. Toch had
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Picard invloed. Enkele van de individualisten die het naturalisme en de esthetiek
van La jeune Belgique in de jaren 1880 hadden bewonderd, gingen in de jaren 1890
naar het socialisme over. Emile Verhaeren (1855-1916) - wiens eerste
gedichtenbundel Les flamandes (1883), tot het naturalisme behoorde, zij het een
zeer onwetenschappelijke vorm ervan47. - is het bekendste voorbeeld van deze
ontwikkeling. Een ander is de advocaat Jules Destrée (1863-1936), die lang leefde
in de decadente sfeer van J.-K. Huysmans met wie hij bevriend was48., maar ten
slotte voor het socialisme koos en de esthetische specialist van de Belgische
arbeiderspartij werd.
Picard had een tweede ernstig bezwaar tegen La jeune Belgique: haar

afhankelijkheid van Frankrijk. De naam van blad en groep was op zichzelf al een
imitatie. Noemden omstreeks 1830 de Parijse romantici, die de kunst om der wille
van de kunst bedreven, zich niet La jeune France?Maar zelfs waar La jeune Belgique
trachtte nationaal te zijn, iets van wantrouwen toonde tegen het buitenland, de
literatoren bezwoer ‘zichzelf’ te worden, bleef Picard sceptisch. Hij van zijn kant
hoopte op een nationale kunst die uit het Belgische landschap en het Belgische
volksleven de gegevens putten zou voor haar geïnspireerde zelfstandigheid. Het is
dan ook niet geheel paradoxaal dat Picard, die overigens juist op het sterk Vlaamse
karakter van de Belgische kunst met veel lof placht te wijzen, in geestdrift raakte
voor het tijdschrift van 1886 dat met een uiterst succesrijk neologisme La Wallonie
werd genoemd en, zoals de naam al zegt, uitdrukking wilde geven aan de Waalse
geest49.. Hier tenminste zag Picard een poging iets eigens te scheppen, zij het dan
niet iets wat heel België overkoepelde. Bovendien trok hem de sfeer van dat blad,
dat enige tijd kon fungeren als leidend orgaan van de symbolistische school, zowel
de Franse als de Belgische, meer aan dan die van La jeune Belgique.
De levendige discussie van deze jaren die in de dagelijkse pers haar weerslag

had, de opzettelijke excentriciteit van de jonge letterkundigen, de manifestaties
waarmee ze aandacht vroegen voor hun arbeid en de snelheid waarmee zij de
laatste artistieke modes volgden en soms zelf ontwierpen, waren niet alleen voor
de Belgische cultuur karakteristiek, zij kenmerkten ook de Nederlandse. De
Nederlanders echter reageerden iets langzamer. Het is niet onmogelijk dat Brussel
in deze jaren een bemiddelende rol vervulde tussen Parijs en Amsterdam, al valt
het moeilijk te bewijzen50.. Op zichzelf hadden de Nederlanders een dergelijke
bemiddeling niet nodig. De Franse letterkunde was in Den Haag en Amsterdam
goed genoeg bekend51.. Niet onwaarschijnlijk is het echter dat de Belgische
aanvaarding van de Franse nieuwigheden de belangstelling in Nederland vergrootte
en de weerstand ertegen hielp over-
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winnen. Het kan ook geen toeval zijn dat de generatie van tachtig zich soms met
trots ‘Jong Holland’ of ‘Jong Amsterdam’ noemde52., in duidelijke imitatie van ‘La
jeune Belgique’. In elk geval was er steeds enkele jaren verschil tussen de Brusselse
en Amsterdamse ontwikkeling. Het leidende tijdschrift van de Nederlanders, De
Nieuwe Gids, werd in 1885 opgericht. Het propageerde een naturalisme dat in België
al omstreeks 1884 door de avant-garde als niet meer geheel up-to-date werd
bekritiseerd53.. Pas omstreeks 1890 begrepen de Nederlanders dat deze methode,
die zij als de meest geavanceerde waren blijven eerbiedigen, in Parijs en Brussel
verouderd werd geacht en ‘overwonnen’ moest worden. In de jaren 1880 kregen
het symbolisme in engere zin en de decadentie nog maar nauwelijks betekenis in
Amsterdam. Men kwam daar pas later aan toe.
Ondanks alle overeenkomsten tussen de Belgische en Nederlandse ‘beweging

van tachtig’ waren er ook verschillen. Het meest valt een verschil in kwaliteit en
duurzaamheid op. In België schreven de beroemdste Franstalige vertegenwoordigers
van de jonge generatie, Verhaeren en Maeterlinck, hun beste werk in de jaren 1890
en daarna. In België ging, tenminste in de Franstalige letterkunde, de stijl van 1880
betrekkelijk snel voorbij. Dit was in Nederland niet zo. Het naturalisme bleef, in wat
voor vorm ook, de romankunst nog decenniën lang beheersen. Bovendien hielden
talloze auteurs vast aan de stilistische eigenaardigheden die in de jaren 1880 in de
mode kwamen. Zij muntten uit in eindeloos gedetailleerde impressionistische notities,
waarin de taal gebruikt werd als een schilderspalet, een taal van kleur en lijn, statisch,
zonder dynamiek, een taal die misvormdwerd, verbrokkeld, beroofd van haar muziek,
haar structuur, haar ritme en haar logica. Dit extremisme, deze uitbundigheid, dit
vermoeiend maniërisme54. braken zowel de epische kracht van het verhaal als het
vloeiendemetrum van het betoog. Het verschil tussen spreektaal en schrijftaal werd
mateloos vergroot. Er ontstond een kunsttaal, een ‘écriture artiste’, die als
communicatiemiddel vrijwel geen waardemeer had en, als gevolg hiervan, een lang
volgehouden verwijdering tussen de literatuur die het domein werd van enkele in
eigen experimenten geïsoleerde auteurs aan de ene kant, en aan de andere kant
allen die schreven om werkelijke mededelingen te doen: de politici, de mannen van
de wetenschappen, de producenten van proza dat voor consumptie bedoeld was.
Zowel aan de inhoud van de letterkunde als aan de uitdrukkingsvorm gebruikt in de
maatschappelijke omgang bracht dit schade. Maar hoe langdurig en in zekere zin
nadelig de gevolgen van het optreden der Tachtigers in enkele opzichten ook waren,
dit doet niets af aan het feit dat juist uit de beginperiode van de beweging, uit de
jaren tachtig zelf enkele van de schaarse Nederlandse literaire werken dateren die
enig
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recht hebben op de betiteling klassiek: de sonnetten vanWillem Kloos (1859-1939),
het lange mythologische en symbolische verhaal in lyrische verzen, de Mei, van
Herman Gorter (1864-1927), de geweldige, volstrekt subjectieve polemieken in
poëtisch proza van Lodewijk van Deyssel (Karel J.L. Alberdingk Thijm, 1864-1952),
de zoon van J.A. Alberdingk Thijm, die zijn vaders naam verving door een
pseudoniem en zijn vaders trouwe katholicisme uit Rome door de heidense
decadentie van Parijs.
Het programma, dat aan de revolutie in de dichtkunst ten grondslag lag, werd in

1882 geschreven door Willem Kloos55. die in Amsterdam klassieke talen studeerde.
Terwijl de jonge mannen van La jeune Belgique voor advocaat werden opgeleid
omdat hun ouders dat wensten, kozen de actiefste Nederlandse rebellen, die uit
kleinburgerlijker milieu afkomstig waren, de klassieke studiën, blijkbaar in de hoop
later als leraar hun brood te verdienen. Kloos gaf in zijn stuk van 1882 uiting aan
ideeën en verlangens die in deze jaren Europees gemeengoed begonnen te worden
en plaatste zodoende in een vroeg stadium de Nederlandse poëziekritiek in een
Europees kader. Overigens beriep Kloos zich niet op tijdgenoten. Shelley's Defence
of Poetry stond hem voor ogen. Dit verbindt hem en de beweging die hij hielp vormen
met de Romantiek.Wat Kloos en zijn literaire bentgenoten uit deze tijd echter ontbrak,
was het idealisme, het wereldhervormende universalisme van Shelleys gedachten.
Kloos ging op in de eerbiedige contemplatie van zijn eigen ziel. Hij was, zoals het
aardig werd uitgedrukt56., een esthetische piëtist. Zo kwam hij toch weer zeer dicht
bij het onmaatschappelijke individualisme van La jeune Belgique, dat romantisch
kan worden genoemd of symbolistisch - het hangt van de definities af -, maar in elk
geval een vrij algemene trek was van de poëtische impuls juist in de jaren 1880.
Pas drie jaar na deze in de Nederlandse letterkunde befaamde tekst slaagden Kloos
en zijn geestverwanten erin voor zichzelf een eigen tijdschrift te verwerven. Zij
noemden het De Nieuwe Gids.
Uit de naam alleen al bleek de positie van het blad. De Gids was in 1837 opgericht;

het was het tijdschrift van het strijdende liberalisme der jaren 1840 en het
triomferende van na 1848. In de jaren 1880 was het nog altijd een goed geredigeerde
en goed geschreven periodiek die niet ten onrechte werd beschouwd als het orgaan
van de liberale establishment, hautain zowel in het intellectuele als politieke en
vooral in het sociale al te behoudend. De Nieuwe Gids weigerde de leiding van zo'n
groep te erkennen en eiste voor zichzelf de taak op, die zijn voorbeeld zo lang had
vervuld. Hij wilde een gids zijn, de richting wijzen en meer dan dat: heersen. Dit nu
was een pretentie die niet te verwezenlijken bleek. Al in het begin van de jaren
negentig werd de verdeeldheid onder de redacteuren en medewerkers zo groot dat
velen het blad verlieten.
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De NieuweGids sleepte daarna nog tientallen jaren zijn bestaan voort, een jammerlijk
monument voor het grandioze jeugdwerk van de vroeg door de drank versleten
maar eindeloos voortrijmende redacteur Kloos. De functie van De Nieuwe Gids werd
in de titel dan ook onjuist uitgedrukt. Deze generatie gaf geen leiding. Zij wilde en
zij kon dat niet. Zij vertegenwoordigde noch een intellectueel systeem noch een
sociale groep. Zij verdedigde geen algemene stellingen. Haar taak was het om aan
te tonen, zowel door de geweldige woede en de schitterende ironie van haar kritiek
als door de kracht van haar eigen scheppende werk, dat de vooronderstellingen en
de prestaties van het oude liberalisme in geen enkel opzicht meer voldeden.
De auteurs van De Nieuwe Gids vormden een heterogeen groepje en de idealen

die zij voorstonden, liepen soms ver uiteen. Kloos' hyperindividualistische l'art pour
l'art-theorieën, waarin de poëzie verscheen als volstrekt persoonlijke uiting van een
volstrekt persoonlijke stemming, waren vreemd aan de naturalistische methode, die
in principe althans juist de mogelijkheid tot objectieve wetenschappelijke weergave
van de werkelijkheid in al haar vormen moest scheppen - maar in feite in het lyrische
Nederland tot impressionisme ontaardde. Ook de politieke opinies van de redactie
en de medewerkers bleken na ongeveer 1890 weinig eensgezind te zijn. In het
begin echter was dat anders. De politiek van de eerste jaargangen was ‘radicaal’.
‘Jong-Holland’ en vooral ‘Jong-Amsterdam’ wilden niet liberaal zijn, want dat werd
synoniem geacht met burgerlijk en conventioneel, en niet socialistisch, omdat in die
jaren de anti-intellectuele en demagogische elementen in het socialisme al te sterk
waren. Deze generatie trachtte een eigen vorm van politiek te voeren. In De Nieuwe
Gids die dank zij de financiële steun van vooruitstrevende politici kon worden
opgericht57., zette zij haar inzichten uiteen. Zij trad niet op als een ‘burgerlijke’ vleugel
van het socialisme en beschouwde het niet als haar plicht om de sociaal-democratie
‘beschaafd’ te maken en haar aan te passen aan de bestaande maatschappij.
Integendeel, zij beweerde dat zij, de generatie van tachtig, het socialisme al bijna
voorbij was. Zij wilde geen middengroep vormen tussen liberalisme en socialisme,
maar een nieuwe politieke en letterkundige avant-garde.
Het ‘radicalisme’ kreeg in België en Nederland vrijwel tegelijkertijd in de late jaren

1880 een eigen organisatie. Indien een partij de uitdrukking van een stelsel moet
zijn, hetzij een stelsel van gedachten of een van belangen, dan zijn de
‘progressistische’ of ‘radicale’ partijen van deze periode paradoxen. Het radicalisme
immers had geen systeem en wilde er geen hebben. Elk stelsel, meende men,
vertraagt, isoleert, belemmert de groei meer dan dat het die richting geeft58.. Realisme,
opportunisme, een soepel en snel inzicht in wat het moment vereist, moeten de
grondslagen zijn
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van een gezonde politiek59.. Met ongeduld verwerpt een Nederlandse radicaal, die
in talrijke Nieuwe Gidsartikelen op een overigens vrij onbeholpen manier een poging
deed zijn radicalisme wijsgerig te verantwoorden, zelfs de mogelijkheid dat een
wetenschap van het staatsrecht of van de economie tot praktische resultaten leidt60..
De ware politicus is geen systematicus. Hij is een kunstenaar die zich laat besturen
door zijn intuïtie61.. Zijn doel is duidelijk: hij moet ernaar streven dat het grootst
mogelijke aantal mensen het grootst mogelijke geluk bereikt maar, zoals de formule
aangeeft, altijd binnen de grenzen van het mogelijke blijven. De beperking is een
wezenlijk deel van de stelling. Juist omdat de mogelijkheden van dag tot dag
verschuiven, verschuift ook het doel.
Door de nadruk zozeer op het opportunisme en het onsystematische van hun

politiek te leggen konden de radicalen van de jaren 1880 zich onderscheiden van
de links-liberalen van de jaren 1860 en 1870. Die immers wilden van het liberalisme
juist een systeem maken. Maar al hadden de jonge radicalen dan geen stelsel, zij
kenden enkele belangrijke waarheden. Hun politiek stond in dienst van het axioma,
dat er een evolutie is die leidt tot gelijkheid onder de mensen. Het doet er weinig
toe hoe deze stelling werd gefundeerd. Over het algemeen beperkte men zich tot
de uitspraak, dat deze evolutie duidelijk zichtbaar is in de geschiedenis van de
laatste eeuw. Men was er niet altijd zeker van of dit nu ook ‘vooruitgang’ mocht
worden genoemd, maar begreep dat een subjectief waardeoordeel geen zin had
tegenover de majestueuze onvermijdelijkheid van het proces. Sommige van deze
radicalen noemden zich ‘socialist’ en voorspelden de komst van een ‘socialistische’
maatschappij. Nog in 1895 zei Janson in de Belgische Senaat, dat hij behoorde tot
het ‘socialisme’, zoals hij dat al sinds jaren definieerde: de strijd voor gelijkheid en
rechtvaardigheid binnen de grenzen van het mogelijke62.. In 1887 schreef een auteur
in De Nieuwe Gids dat het socialisme allerminst ongerijmd is en wellicht zin heeft
als politiek ideaal. Als politiek programma echter is het zinloos, omdat het totaal
onmogelijk is te voorzien of de evolutie, die op de lange weg naar de gelijkheid der
mensen nog heel wat stappen zal moeten doen voor ze haar bereikt, ook werkelijk
een orthodox-socialistischemaatschappij voorbereidt63.. Het is de taak van de radicaal
niet om te dromen over een toekomst, waarvan de systematisch denkende mens
de contouren nog minder goed kan onderscheiden dan de opportunist; zijn taak is
het om de evolutie te begeleiden.
In 1887 organiseerden de Belgische radicalen een congres dat inderdaad tot de

oprichting van een Parti progressiste besloot. Tot op zekere hoogte was dit een
wanhoopsdaad. Vele leden van de linkervleugel der liberale partij meenden na de
geweldige onlusten van 1886 niet langer meer te mogen verwachten dat deze nog
op tijd haar doctrinaire dogma's zou

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



279

laten vallen en stichtten daarom een nieuwe partij, die zich weliswaar bij de
kamerverkiezingen vaak met de liberalen verbond, maar bij de
gemeenteraadsverkiezingen herhaaldelijk de steun van de socialisten zocht en
kreeg64.. Paul Janson was er de leider en de woordvoerder van. Zijn prestige was
groot. Hij was een gevierd advocaat, een geweldig redenaar wiens Franse eloquentie
zowel de vervoeringen kende van de onbaatzuchtige emotie als de grimmigheid
van de vastberaden heerser. De onmogelijke positie van de liberale partij, van 1884
af in de minderheid en zonder uitzicht op macht, gaf hem aan de ene kant de
gelegenheid tot zijn verzet tegen de doctrinairen - want zou hij de liberale partij
hebben kunnen breken als zij aan de regering was geweest? -, maar doemde hem
tegelijk tot de rol van eeuwige opposant. Toch wilden zijn voorstellen realistisch en
uitvoerbaar zijn. Janson was geen censor en criticus, maar een voorzichtig staatsman
wiens politiek van het mogelijke echter door de omstandigheden onmogelijk werd
gemaakt. Hij had medestanders onder de elite van de liberale burgerij en vooral
onder de liberale advocaten. De Parti progressiste was evenals La jeune Belgique
van een sociaal hoog niveau.
De progressistische partij zocht de oplossing van de sociale kwestie te bevorderen

door middel van wettelijke maatregelen, zoals uitbreiding van het kiesrecht,
geleidelijke invoering van een progressieve inkomstenbelasting, bescherming van
de arbeider en zijn gezin, beperking van het kapitalisme door de bedrijven van
openbaar nut onder het publiek gezag te brengen, persoonlijke dienstplicht, leerplicht
en zoveel meer. Veel in het op verschillende congressen uitgewerkte en steeds
radicaler wordende programma werd natuurlijk ook door de Belgische socialisten
geeist. Veel ervan werd bovendien al vrij spoedig door de aan de oude partij trouw
gebleven liberalen aanvaard. Het was onder zulke omstandigheden onvermijdelijk,
dat het radicalisme als onafhankelijke organisatie betrekkelijk snel verdween. Talrijke
aanhangers ervan vonden in de arbeiderspartij een hechter gebouwd huis; vele
anderen traden opnieuw tot de liberalen toe. Van 1894 af verloor de progressistische
partij veel aan invloed en omstreeks 1900 herenigde zij zich met de liberalen.
Tragisch was dit niet. De radicalen hadden geen ambitie om een duurzame volkspartij
te vormen. Volgens de socialistische leider Louis Bertrand weigerden zij in 1887
opzettelijk de kans om de arbeiders tot zich te trekken, niet zozeer omdat ze bang
waren voor zo'n aanhang, maar omdat ze de jonge arbeiderspartij geenmoeilijkheden
wilden berokkenen65.. Hoe efemeer het radicalisme als partij echter ook bleek, in
feite verdween het juist omdat het zo'n succes had. Het beheerste de liberale partij
zolang deze in oppositie bleef - toen zij weer deel van de regering ging uitmaken
werden haar standpunten conservatiever; het leverde
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aan de socialisten een intellectueel kader, een entree in de politieke wereld en een
zeker begrip voor de grenzen van het revolutionaire ideaal.
In Nederland verliep de ontwikkeling op een iets minder eenvoudige manier. De

oorzaak daarvan was dat de Nederlanders aan een scherpe definitie van het begrip
politieke partij nog steeds niet toe waren. Er is dan ook geen werkelijk radicale partij
ontstaan. Wel nam de linkervleugel van de liberale kiesvereniging in Amsterdam in
1888 het besluit tot het oprichten van een eigen radicale kiesvereniging66.. Wel traden
bij de verkiezingen in verschillende plaatsen in het land radicalen op, die zich duidelijk
van de liberalen onderscheidden. Maar een landelijke organisatie en een nationaal
congres kwamen niet tot stand. Overigens echter leken deze radicalen in hoge mate
op de Belgische progressieven. Hun programma's waren vrijwel identiek. Zij
verschilden slechts op twee punten. Terwijl de Belgische vooruitstrevenden, met
inbegrip zelfs van Janson, in 1888 het kiesrecht wel wilden uitbreiden maar nog niet
algemeen wilden maken - zij aanvaardden deze consequentie pas enkele jaren later
-, verdedigden de Nederlandse radicalen het algemene kiesrecht van het begin af
aan. Terwijl, in de tweede plaats, de Belgische radicalen het antiklerikalisme van
de oude liberale partij verwierpen maar zelf tenminste op het gebied van het
onderwijs nog voortzetten, waren veel van hun Nederlandse geestverwanten bereid
het vrije, protestantse en katholieke onderwijs subsidie te geven en zo aan de
schoolstrijd werkelijk een eind te maken67.. Waarschijnlijk zijn deze twee verschillen
op een eenvoudige wijze te verklaren: in een land minder geteisterd door het
analfabetisme en waar het bijzondere lagere onderwijs ongetwijfeld beter van kwaliteit
was, leek het algemene kiesrecht niet in dezelfde mate afschrikwekkend en subsidie
aan de vrije school niet zo absurd.
De Nederlandse radicalen waren het onder elkaar oneens over hun relatie tot het

socialisme. In de radicale kiesvereniging ‘Amsterdam’ kwam het tot een heftige
discussie over de vraag of er ook socialisten in mochten worden toegelaten en toen
ten slotte een negatieve beslissing genomen werd, verlieten verschillende leden de
organisatie68.. Vooral de voorzitter, M.W.F. Treub (1858-1931), bleek niet alleen van
socialistische steun afkerig, maar hij ontwikkelde zich zelfs tot een principiële
bestrijder van de marxistische theorie in de eerste grondige studie die in Nederland
aan Marx' leer werd gewijd69.. Dergelijke kwesties brachten de pragmatische Belgen,
wier socialisme even weinig marxistisch was als hun radicalisme antisocialistisch,
niet in beroering. Overigens viel het ook in het sterker tot theoretische
levensbeschouwelijkheid geneigde Nederland niet altijd gemakkelijk om socialisme
en radicalisme nauwkeurig uit elkaar te houden. Dat bleek uit het feit dat enkele
belangrijke radicalen in de jaren 1890 gingen behoren tot de oprichters en
steunpilaren van de Sociaal-
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Democratische Arbeiders Partij (SDAP), zonder daartoe door dramatische bekeringen
te zijn geïnspireerd. Dat bleek ook uit de merkwaardige geschiedenis van de
zogenaamde Friesche Volkspartij, die in het midden van de jaren tachtig ontstond
en gedurende enige tijd tussen beide principes weifelde70.. Deze partij was een
federatie van meer dan honderd linkse organisaties, die in Friesland werkzaam
waren, afdelingen van de Bond voor Algemeen Kiesrecht, van de
Sociaal-Democratische Bond, van werkliedenverenigingen, sociaal-democratische
jongelingenverenigingen en vele andere. Zij telde ongeveer 5000 leden, meer dan
de Sociaal-Democratische Bond in het hele land bezat. Zij was radicaal in haar actie
voor algemeen kiesrecht en haar voorlopige aanvaarding van de particuliere
eigendom. Zij ging het radicalisme echter te buiten, doordat zij pleitte voor
landnationalisatie en, via landnationalisatie, dus tegen bepaalde vormen van privaat
bezit, in de trant van de Amerikaanse hervormer Henry George. Zij meende dat in
een met algemeen kiesrecht gekozen Kamer zeker een meerderheid voor deze
politiek te vinden zou zijn. Al werden Georges ideeën door een Belg als Emile de
Laveleye en door de Duitse kathedersocialistenmet een zekeremate van instemming
bestudeerd, de meeste Nederlandse radicalen gingen zij te ver.
Al in de loop van de jaren negentig ging de radicale beweging in Nederland ten

onder. Het Amsterdamse radicalisme behaalde weliswaar aanmerkelijke successen
in de gemeentepolitiek. Vooral het feit dat monopolistische bedrijven van openbaar
nut, zoals gas- en elektriciteitsfabrieken, de telefoon- en de tramwegmaatschappijen,
geleidelijk door de stad zelf werden overgenomen, betekende een belangrijke
radicale overwinning. Maar op nationaal niveau verloor het radicalisme veel van zijn
zin, toen de partij van de oude liberalen - de Liberale Unie - in 1891 met een
ontwerpprogramma kwam dat veel op het radicale leek71., al duurde het tot 1899
voor zij zich voor het algemeen mannenkiesrecht uitsprak72.. De Friesche Volkspartij
groeide niet tot een nationale, hetzij een radicale, hetzij een socialistische partij uit.
In 1891 trok de Sociaal-Democratische Bond zich uit de federatie terug, wat én voor
de Friese partij én voor de SDB rampzalig bleek te zijn73.. Zo mislukte dus ook in
Nederland de poging om de politiek te vernieuwen door haar los te maken van
allerlei dogmatische principes. De politiek bleef beheerst door de doctrine en politieke
beslissingen bleven in de praktijk derhalve de uitkomst van compromissen tussen
de verschillende politieke leerstellingen. Maar al slaagde het radicalisme er niet in
de staatkunde te vereenvoudigen en te rationaliseren, het drong zijn visie op de
toekomst ook in Nederland aan de liberale partij op en toen na de debâcle radicale
voormannen naar het socialisme overgingen, vond de socialistische partij baat bij
hun ervaring en realisme.
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3. De socialistische en confessionele partijen

Dat het socialisme een sterkere basis had dan het radicalisme was in de jaren 1880
allerminst evident. Het aantal arbeiders dat tot een socialistische partij toetrad, was
betrekkelijk gering en de doeleinden die de socialisten zeiden na te streven, schenen
voor een deel niet meer dan wilde utopieën te zijn, terwijl ze voor de rest werden
beschouwd als afhankelijk van een algemeen kiesrecht dat waarlijk niet alleen door
hen werd geeist. Toch groeiden ook in België en Nederland arbeiderspartijen die
geloofden in de toekomst en deel trachtten te krijgen in de nationale staatkunde.
De Belgische Werkliedenpartij werd in 1885 opgericht en verwierf al spoedig een
kracht die de Nederlandse socialisten nog lang niet zouden bezitten. Het is overigens
wel een paradox dat België, waar de organisatorische samenhang, de
eensgezindheid, de aanhang en de politiek zowel van de radicale als van de
socialistische partij groter en sterker waren dan die van hun tegenhangers in
Nederland, in feite tot de Eerste Wereldoorlog geregeerd bleef door klerikale
kabinetten, terwijl in het Noorden vooruitstrevende liberalen het bewind enkele keren
in handen namen en de socialisten al in 1913 een eerlijke kans kregen om de
regering met hen te delen, een kans die zij echter niet wilden grijpen. Overigens is
het gemakkelijk genoeg om deze paradox te verklaren. In Nederland was het rechtse
blok nu eenmaal betrekkelijk zwak, omdat het in twee godsdiensten was gesplitst
en de katholieken, belast met een eeuwenlange traditie van burgerlijke inferioriteit,
slechts langzaam een staatkundige invloed verwierven in overeenstemming met
hun aantal.
De stichting van de BelgischeWerkliedenpartij (BWP), de Parti Ouvrier Belge (POB)

was geen schepping ex nihilo. Sinds 1879 bestond er een Belgische Socialistische
Partij, die zelf een fusie was van de in 1877 opgerichte Vlaamse en Brabantse (dat
is: Brusselse) Socialistische Partijen. Het probleem van de Belgische arbeidersleiders
was niet in de eerste plaats om aanhang en belangstelling te wekken, maar veeleer
om deze samen te brengen in een enkele krachtige organisatie. Daartoe moest veel
weerstand worden overwonnen en moesten talloze tegenstellingen zo goed en zo
kwaad als het ging worden verzoend. De Belgische Socialistische Partij slaagde
daar niet in. DeWalen immers, vertegenwoordigers van demeest geïndustrialiseerde
streek, bleven erbuiten. Zij leefden uit de Franse socialistische en anarchistische
traditie van Fourier, Louis Blanc, Proudhon en zelfs Blanqui en voelden geen
verwantschap met de Vlaamse socialisten, die de Duitse voorbeelden hadden leren
volgen en hechtten aan het programma van Gotha (1875), dat Marx in zijn
privé-correspondentie weliswaar scherp kritiseerde maar dat voor velen van
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zijn aanhangers toch aanvaardbaar leek74.. De Socialistische Partij had weinig
succes. Haar actie voor algemeen kiesrecht vond wel enige weerklank, maar toen
zij in 1880 met een demonstratie in Brussel indruk wilde maken, kreeg zij slechts
enkele duizenden mensen op de been. In 1882 probeerden de Brusselse arbeider
Louis Bertrand (1856-1943) en De Paepe door een verbond van socialisten en
progressieve liberalen de kiesrechtactie te verlevendigen, maar ook dit mislukte na
alle mogelijke organisatorische wendingen en improvisaties75.. Al deze pogingen
maakten twee dingen duidelijk: het was niet mogelijk een volkspartij te stichten die
putte uit liberale en socialistische bronnen tegelijk, eenvoudig omdat de progressieve
liberalen hun vruchtbare verbinding met de conservatieve vleugel van hun partij niet
wilden verbreken. Indien het dan echter inderdaad nodig was een nieuwe klassepartij
op te richten die rekenen kon op de steun van een representatief deel der
arbeidersbevolking, dan diende zij haar kracht niet alleen te trekken uit de kleine,
politiek actieve groepen en groepjes, maar vooral uit de bredere
vakverenigingsbeweging. De voorwaarde dus voor een sterke arbeiderspartij was,
dat de vakverenigingen en de andere niet-politieke organisaties van de arbeiders
zouden besluiten politieke actie te voeren en een politiek programma te aanvaarden
met alle ernstige risico's die daar voor ieder lid persoonlijk aan verbonden waren76..
Dit nu gebeurde in 1885. Vele vakverenigingen bleken zich aan de economische

ontwikkeling, de mechanisatie van de arbeid en de slinkende behoefte aan
geschoolde werkkrachten te hebben aangepast; bereid te denken in de categorieën
van klasse en klassebelangen verlieten zij hun per definitie a-politieke en exclusieve
gildementaliteit en erkenden zij dat deze belangen door staatsingrijpen gediend
konden worden. Zo kwam het ook, dat na ongeveer 1880 talrijke vakverenigingen
werden opgericht die in de eerste plaats een politiek doel nastreefden: het algemene
kiesrecht. Numeriek betekende de hele beweging overigens nog betrekkelijk weinig:
in 1898 waren noch geen 14 000 arbeiders lid van de een of andere socialistische
vakvereniging77.. Maar op het congres van 5 en 6 april 1885, dat tot oprichting van
de Belgische Werkliedenpartij besloot, waren toch 59 arbeidersverenigingen
vertegenwoordigd; ondanks de oppositie van de sterke organisatie in Gent, het
industriële centrum van Vlaanderen, vermeed men de term socialist te gebruiken
omdat die de katholieken zou afschrikken. Dank zij het federatieve karakter van
haar opbouw, haar steun in de vakbeweging en haar afhankelijkheid, ook in het
financiële vlak, van de coöperaties, die zich in België sneller gingen ontwikkelen
dan ergens anders in Europa, kon de werkliedenpartij zich in 1886 beschouwen als
het politieke orgaan van een 40 000 leden behorend tot 160 arbeidersverenigingen
van de meest uiteenlopende aard78..
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De kiesrechtmanifestatie van 1886 was vergeleken met die van 1880 een enorm
succes: er namen zeker tienmaal zoveel mensen aan deel. Toen ook bleek dat de
Walen voor de propaganda van de Werkliedenpartij ontvankelijk waren geworden.
Weliswaar stichtten de aanhangers van Defuisseaux, wiens brochure over het
algemeen kiesrecht zo'n merkwaardige rol in de opstand van 1886 gespeeld had,
in 1887 een in feiteWaalse revolutionaire partij met syndicalistische en anarchistische
trekken, maar deze ging al het volgende jaar ten onder aan haar eigen naïeve
avontuurlijkheid.
Sindsdien werd de eenheid van de partij niet meer door doctrinaire disputen

gebroken. Natuurlijk hadden ook de Belgische socialisten hun theoretici, maar toen
De Paepe gestorven was, bezielde de wetenschappelijke theorie het eigenlijke
partijleven nauwelijks meer. De werken van G. de Greef en H. Denis, volgelingen
van Proudhon veeleer dan van Marx, werden door de partijgenoten gerespecteerd
maar bleven ongelezen. De plaats, die de partij aan intellectuele voormannen liet,
was klein. Zelfs haar periodieke pers - de Gentse Vooruit van 1884 en de Brusselse
Le Peuple van 1885 - werd door de arbeiders beheerst. Haar leiders kwamen uit
het ambacht. Eduard Anseele (1856-1938), opgevoed in Vlaams milieu en in de
Nederlandse taal, die van 1884 optrad als directeur van de grote coöperatieve
vereniging Vooruit te Gent, was typograaf; Bertrand, zijn Brusselse, Frans opgevoede
tijdgenoot en vriend, begon als marmerbewerker. Hun geestdrift bleef praktisch. Al
was hun ideaal in zekere zin marxistisch, zij hadden geen moeite om de finesses
van de theorie ten bate van onmiddellijke verbeteringen in het leven der arbeiders
op te offeren79.. En zo sterk was dit pragmatisme en dit nuchtere eclecticisme in de
partij doorgedrongen, dat zij haar eenheid bewaarde toen in 1893 een jonge garde
van anarchisten scherp protesteerde tegen het partijbestuur, dat het door hen
verachte algemene kiesrecht als het hoofddoel van zijn politiek beschouwde80., en
daar opnieuw in slaagde toen omstreeks 1910 debatten tussen jonge linksemarxisten
en de reformistische oude kern van de partij81. een ogenblik de soort spanningen
schenen te wekken, die in Nederland na lange jaren van scherpe discussie al tot
een splitsing in de partij hadden geleid. Het partijprogramma, dat op het congres
van 1894 te Quaregnon werd aangenomen, typeerde de toestand82.. Hier geen
‘wetenschappelijke’ stellingen en redeneringen als in het hoofdzakelijk door Kautsky
opgestelde programma van Erfurt (1891), maar enkele eenvoudige principes, kunstig
gemengd uit marxisme en Frans socialisme, een aansporing tot morele verbetering
en een betrekkelijk korte lijst van bereikbare en concrete eisen: algemeen kiesrecht,
evenredige vertegenwoordiging, decentralisatie, leerplicht enz. Met zijn nadruk op
het idealistische boven het ab-
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stract-wetenschappelijke en het reële boven het doctrinaire karakteriseert dit
programma de geest die de Werkliedenpartij toen beheerste.
Aan het Nederlandse socialisme van de jaren 1880 ontbraken de brede grondslag

en de veilige rust, die de Belgische partij bezat in de vakverenigingen en de
coöperaties waaruit zij oprees. In Amsterdam was in 1878 een socialistische
vereniging opgericht; in 1879 volgden andere steden in de provincie Holland dit
voorbeeld en in 1881 voegden deze verenigingen, elk met slechts enkele tientallen
leden, zich samen tot de Sociaal-Democratische Bond (SDB) die in 1882 het iets
gewijzigde programma van Gotha (1875) aannam - de coöperatieve idee verdween
eruit en een paragraaf over vrouwenemancipatie werd eraan toegevoegd83.. Al sinds
1879 beschikten de socialisten over een week-, later een dagblad, Recht voor Allen,
dat eerst het particulier eigendom was van de man die de hele socialistische
beweging in Nederland van de jaren 1880 ging beheersen, Ferdinand Domela
Nieuwenhuis, maar in 1884 door hem aan de SDB werd overgedragen. Zonder
Domela Nieuwenhuis is de opkomst van het Nederlandse socialisme niet te denken.
Is het ook aan hem te wijten dat het in zijn eerste verschijningsvorm geen succes
had? Waarschijnlijk wel. Indien echter zijn eigenaardige persoonlijkheid de
ontwikkeling van de SDB tegelijk heeft mogelijk gemaakt en belemmerd, dan kon
deze situatie toch alleen maar optreden omdat het socialisme in Nederland te vroeg
kwam. Pas tien jaren na de oprichting van de SDB begon de industrialisatie in
Nederland werkelijke betekenis te krijgen. Het socialisme, beperkt tot enkele
Hollandse steden, in de eerste plaats Amsterdam, en het zwaar door de agrarische
crisis getroffen en reeds sterk ontkerkelijkte Friesland84., vervulde in het Nederland
van de jaren 1880 geen wezenlijke functie. Het was een uit het buitenland ingevoerd
randverschijnsel, dat echter een zeker belang krijgt als men ziet hoezeer het door
lokale omstandigheden en persoonlijkheden werd bepaald.
Domela Nieuwenhuis (1846-1919) was een gegoede lutherse predikant die,

aangeraakt door het modernisme, in 1879 zijn ambt neerlegde en al zijn energie en
geld ging gebruiken voor de bevordering van de socialistische idee85.. Hij was als
mens in veel opzichten het tegendeel van zijn wat oudere collega-predikant in de
politiek, AbrahamKuyper. Naast de vaak pompeuze en ijdele Kuyper, die een strakke
orthodoxie wilde belijden maar veel van zijn geweldige zekerheden bouwde op zijn
talent voor improvisatie, zijn spontaniteit en zijn nerveuze soepelheid, maakt Domela
Nieuwenhuis de indruk star te zijn, weinig oorspronkelijkheid te bezitten en te lijden
aan een gevaarlijke vorm van zelfverheerlijking. Beiden echter waren in veel sterkere
mate dan enige andere staatsman in het Nederland van hun tijd werkelijke, door
hun volgelingen als profeten geëerde volksleiders en redenaars, die hun publiek
niet - zoals de
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rooms-katholieke leider Schaepman - verblindden door de barokke schittering van
hun retoriek, het evenmin beleerden en informeerden zoals de liberalen deden,
maar het boven zichzelf verhieven door hun galmende tonen en de hetzij christelijke,
hetzij heidens geworden wijding van hun woorden. Terwijl Kuyper echter wilde
overwinnen en bouwen, overheerste in Domela Nieuwenhuis vaak de neiging om
zich op te offeren voor zijn idealen en de lijdende messias van de negentiende eeuw
voor te stellen. Kuyper trachtte een geniaal individu te zijn; Domela Nieuwenhuis
wilde een type representeren en hij wordt steeds met gemeenplaatsen
gekarakteriseerd: een hoge martelaarsgestalte met een Jezuskop en als kolen
brandende ogen. Kuypers soms barse hoogmoed diende hem als middel om te
leiden en zijn zin te krijgen in een gemeenschapmet anderen; Domela Nieuwenhuis
echter zocht de egocentriciteit en de eenzaamheid van het offer en hij duldde
niemand naast zich.
Zo leek de geschiedenis van de SDB vaak de geschiedenis van zijn persoon en

zijn overtuigingen te worden. Zij werd door nogal tegenstrijdige factoren beheerst.
Tot omstreeks 1885 stond de SDB vooraan in de strijd voor het algemene kiesrecht,
dat in die jaren nog de aantrekkingskracht van een middel tot totale en revolutionaire
hervorming had. Het utopische en eschatologische karakter van de beweging86.

werd dan ook niet gevoeld als vijandig aan deze praktische politieke eis. Het was
voor de kleine groep socialisten in Nederland - de SDB telde nooit veel meer dan
5000 leden en Recht voor Allen nooit meer dan 2100 abonnees87. -, bijeen in
vergaderlokalen of in kale arbeiderskamers, een genot om samen te spreken over
de vlak bij zijnde revolutie, die de proletariërs ineens de welvaart, het levensgemak
en de zekerheid van de burgerij zou brengen, want de illusie dat de proletariërs een
eigen geheel nieuwe levensvorm zouden scheppen, koesterde nog geen van hen.
Maar het algemene kiesrecht kwam niet en toen het duidelijk werd dat het voorlopig
niet zou komen, bleek de SDB noch over een plan noch over de middelen te
beschikken om het Parlement met geweld tot een andere politiek te dwingen. Domela
Nieuwenhuis zelf echter werd in 1888 in de Tweede Kamer gekozen. Hij bleef er
tot 1891, een volstrekt geïsoleerd man wiens welsprekendheid in deze omgeving
geen effect had en die even weinig belangstelling als talent bezat voor wetgevende
arbeid. In deze tweede helft van de jaren 1880 kreeg, later dan in de rest van Europa,
het anarchisme vat ook op de arbeiders van de SDB - het schijnt uit België Nederland
te zijn binnengekomen88. - en Domela Nieuwenhuis, van 1889 af in steeds scherper
conflict met de partijdiscipline en de partijdogmatiek van de Duitse
sociaal-democratie, begon er zelf langzamerhand eveneens toe te neigen. Het was
toen al te laat voor de SDB om nog te profiteren van de vakbeweging, die zich vooral
na 1888 ont-
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wikkelde en waar de Bond wantrouwig tegenover stond. Na 1891 werd Domela
Nieuwenhuis' isolement volkomen: hij streed tegen de Duitsers met hun
indrukwekkende organisatie, tegen de Friese Volkspartij en tegen de Nederlandse
vakverenigingen. Toen Recht voor Allen in 189389. met bittere laatdunkendheid
schreef over de verkiezingssuccessen van de Duitsers en de algemene staking, die
de Belgische socialisten organiseerden ter verkrijging van algemeen kiesrecht, bleek
duidelijker dan ooit dat de SDB zich van de internationale beweging had losgemaakt
en niets concreets had aan te bieden naast scherpe en zeker niet geheel onjuiste
kritiek op het parlementarisme en de buitenlandse partijbureaucratie. Het bankroet
van de progressieve partijen in Nederland leek in de vroege jaren 1890 volkomen.
Het radicalisme en de Friese Volkspartij stonden op het punt om onder te gaan; de
SDB behield de trouw van Domela Nieuwenhuis' volgelingen, maar was tot niets dan
negatie in staat. Toen een aantal jongere intellectuelen samen met een handvol
arbeiders die met Domela Nieuwenhuis braken, in 1894 een nieuwe partij oprichtten,
de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), leek dit een daad van overmoed:
slechts een paar honderd leden van de SDB gingen naar de nieuwe beweging over.
Toch bleek later dat Domela Nieuwenhuis en de SDB de rol van pionier met enig

effect hadden gespeeld. Zonder hun propaganda zou het waarschijnlijk moeilijker
voor de arbeiders geweest zijn om te leren geloven in de mogelijkheid van
lotsverbetering en in de dynamiek van de ontwikkeling. Bij de begrafenis van Domela
Nieuwenhuis in 1919 toonden de vele tienduizenden die hem begeleidden, hoe
levend de herinnering aan zijn werk nog was. Ook heeft de socialistische
kiesrechtagitatie van de vroege jaren 1880 zeker iets bijgedragen tot de rijping van
het inzicht dat de regeling van 1848 niet te handhaven was. Het doctrinair liberale
systeem viel uiteen. Er kan geen twijfel aan bestaan dat de links-liberalen, de
radicalen en de socialisten verreweg het meeste hebben gedaan om de doctrinaire
stellingen te doen wankelen. De klerikale oppositie was aanmerkelijk voorzichtiger.
Zij heeft de kwestie van het kiesrecht zo lang mogelijk vermeden. Dit is begrijpelijk.
De katholieke en protestantse partijen in opkomst verenigden mensen die behalve
hun geloof niets gemeen behoefden te hebben dan enkele opvattingen welke geacht
werden daar direct uit voort te vloeien, maar deze betroffen kwesties van moraal,
zij betroffen niet de algemene problemen van de democratie. Het bleek onmogelijk
om een katholieke of protestantse leer over het kiesrecht op te stellen, hoe ijverig
dat ook werd geprobeerd. Over leerplicht, dienstplicht, progressieve
inkomstenbelasting, sociale verzekering en meer zulke zaken bestond onder de
kerkelijken zelf zo grote en principiële onenigheid dat er van een duidelijk
partijstandpunt
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geen sprake kon zijn.
Toch is het waarschijnlijk onjuist om, zoals de liberalen en radicalen vooral in

Nederland vaak deden, de kerkelijke partijen te beschouwen als onnatuurlijke
gewrochten die, indien men bepaalde concessies aan het christelijke geweten deed
op het terrein van de schoolpolitiek, automatisch in progressieve en conservatieve
groepen uiteen zouden vallen. Het was zonder twijfel de kwestie van de school die
de kerkelijke partijen bijeenhield. Die schoolkwestie echter was slechts een facet
van een algemener en politiek niet onbelangrijk beginsel: de weigering om de
maatschappij aan de staat te onderschikken. De kerkelijke staatkunde uit deze jaren
vond een zin in haar poging om tussen staat en maatschappij een intermediaire
laag van organen op te bouwen of te handhaven die de politieke macht konden
kleuren en filteren. Het principiële verschil tussen de linkerzijde, of die nu liberaal,
radicaal dan wel socialistisch was, en de rechterzijde van rooms-katholieke of
protestantse overtuiging ligt in deze tegenstelling. De liberalen wilden voor zover
dat nodig en wenselijk was - en hierover konden de meningen ver uiteenlopen - de
staat direct gezag geven over het maatschappelijke leven en dit desnoods in
toenemende mate aan de staat onderhorig maken. Nadat de staat onder een in
hoofdzaak en inspiratie liberaal bewind de infrastructuur had gebouwd - van
spoorwegen en kanalen tot lager en middelbaar onderwijs -, waardoor de
economische groei en de sociale mobiliteit werden vergemakkelijkt, kon hij in het
derde kwart van de eeuw worden gebruikt voor interventie in het maatschappelijke
leven met het doel eerst om bepaalde misstanden, zoals de kinderarbeid, op te
ruimen of te beperken en later om soortgelijke wantoestanden te voorkomen door
middel van wettelijke bescherming van de arbeiders90.. De rechtsen echter, die zich
nu eindelijk rekenschap gaven van de richting waarin de ontwikkeling ging, trachtten
niet langer meer deze groei van het staatsingrijpen te stuiten, maar deden wel een
tot op zekere hoogte geslaagde poging om demaatschappij zodanig te organiseren,
dat zij enige weerstand kon bieden aan de gecentraliseerde staatsmacht en in
zichzelf enige rust bezat welke door de onrust van de steeds wisselende
kamermeerderheden niet zou worden verstoord. Wanneer zij aan de regering waren,
was het hun politiek om de staat zelf te gebruiken als middel tot dit doel. Het was
de staat die de vrijheid en de kracht van de maatschappelijke organisaties niet alleen
moest mogelijk maken maar ook betalen. In België heette dit stelsel de ‘liberté
subsidiée’91.; in Nederland spraken de christen-democraten van ‘sociale
decentralisatie’92.. Al zijn zulke principes in de loop van de jaren enigszins uitgehold
en verschraald, ze hebben wel degelijk gevolg gehad en geholpen om te verhinderen
dat het proces aangeduid als de amalgamering, de osmose
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van staat en maatschappij, tot volkomen staatsalmacht leidde.
Het is overigens duidelijk dat de liberalen zelf nooit opzettelijk hebben gestreefd

naar een directe beheersing van de maatschappij door de staat en toen in de
maatschappij eenmaal gecoördineerde grote organisaties waren opgekomen - big
business, politieke partijen of vakverenigingen - die een tegenwicht tegen de staat
konden vormen, hebben zij die uiteraard gesteund. In de jaren 1880 en 1890 echter
waren de problemen wezenlijk anders dan in de periode na de EersteWereldoorlog.
Het ging toen immers om het onderwijs en de beperking van de nood der arbeiders.
De liberalen bezaten noch vrije scholen noch filantropische inrichtingen of fondsen
en ook de socialisten hadden nog niets van dien aard opgebouwd. Indien de staat
op deze gebieden werkenmoest, dan kon dat door directe staatsinterventie gebeuren
dan wel door middel van maatschappelijke instellingen die bijna zonder uitzondering
rooms-katholiek of protestants waren. In België kreeg het systeem van de kerkelijke
partijen overigens duidelijker vorm dan in Nederland, waar de protestanten, ook al
behoorden zij tot de democratische vleugel van de antirevolutionaire partij, de diepe
angst voor de als vreemd en vijandig gevoelde staat waaronder de Belgische
katholieke leden, niet deelden. En het waren in Nederland de protestanten die de
politiek van de confessionele partijen bepaalden. Zij echter, gewend juist aan de
protestantse aard van de Nederlandse geschiedenis en de Nederlandse staat, waren
bereid aan de staatsverantwoordelijkheid meer over te laten dan de Belgische
rooms-katholieken die zich in hun geschiedenis hadden leren distantiëren zowel
van de talloze regimes van buitenlanders als van de liberale antiklerikale staat van
hun landgenoten. Zodoende kreeg het Nederlandse stelsel van sociale verzekering,
dat voor een deel door de protestantse partij werd ingevoerd, ten slotte een
etatistischer karakter dan het rooms-katholieke systeem in België.
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4. De Nederlandse politiek, 1887-1896

Al was het dus tot op zekere hoogte gelukt om tenminste in deze decenniën een
principieel geacht onderscheid tussen ‘links’ en ‘rechts’ te construeren, wezenlijke
oppositie tegen de links-liberale opvattingen over het kiesrecht boden de klerikalen
niet. In Nederland werd de kwestie het eerst ter hand genomen en in 1887 maakte
een herziening van de grondwet van 1848 het mogelijk om het kiesrecht aanmerkelijk
uit te breiden. Dat gebeurde na jaren van aarzeling en vruchteloze discussie en het
resultaat van 1887 was in feite een ontkenning. De grondwetsherziening van 1887
immers hief het oude censuskiesrecht van 1848 en de
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kieswet van 1850 op, maar zij weigerde uitdrukkelijk ook het algemene kiesrecht.
Zij verklaarde dat alle mannen van ten minste 23 jaar kiesgerechtigd waren, als zij
enkele kentekenen van geschiktheid en welstand toonden die bij de kieswet moesten
worden bepaald. Dit wil dus zeggen dat het Parlement door de criteria van
geschiktheid laag te stellen tot de grens van het algemeen kiesrecht gaan kon; de
werkelijke invoering ervan - evenals die van het kiesrecht voor vrouwen - zou echter
opnieuw de ingewikkelde procedure van een grondwetsherziening nodig maken.
Op dezemanier werd de grondwet van 1887 een hindernis op de weg naar algemeen
kiesrecht, maar zij was er geen alternatief voor. Zij kon dan ook niet zijn, eenvoudig
omdat niemand een alternatief wist te bedenken en iedereen er wel van overtuigd
raakte dat het algemene kiesrecht, tenminste dat voor mannen, ook in Nederland
op het een of andere ogenblik komen zou. Het enige wat de tegenstanders konden
doen was deze toch als onvermijdelijk beschouwde afloop van de ontwikkeling zo
lang mogelijk uit te stellen.
Dat deze behoefte aan vertraging zeer sterk was - een begrijpelijke behoefte

overigens als men ziet hoe tot in het absurde overspannen de verwachtingen waren
van hen die het algemene kiesrecht eisten - bleek toen het eropaan kwam de
grondwetsartikelen in een kieswet uit te werken. Het heeft negen jaar geduurd voor
dat eindelijk lukte. Iets gebeurde er overigens al in 1887. De leider van het kabinet
J. Heemskerk Azn. (1818-1897) zou men als een conservatief kunnen beschouwen,
indien hij niet als minister van Binnenlandse Zaken juist behoord had tot het kabinet
dat er in de jaren 1866 en 1867 niet alleen in slaagde om een antiliberale politiek
te voeren, maar bovendien gefaald had om de inhoud te bepalen van wat het
conservatieve politiek noemen wilde. Hij was het die de grondwetsherziening tot
stand bracht dank zij zijn juridische kennis en de tact waarmee hij als scheidsrechter
meer dan als scheppend staatsman zowel aan links als rechts voldoende wist te
geven om een compromis mogelijk te maken. Zo bereikte hij dat het Parlement het
over een drietal belangrijke zaken eens werd: over het feit dat er geen constitutionele
bezwaren bestonden tegen staatssubsidiëring van het bijzondere onderwijs93., over
de noodzaak tot kiesrechtuitbreiding en ten slotte over de beslissing om, al voor
een nieuwe kieswet in werking trad bij voorbaat het kiesrecht iets te verruimen. Het
electoraat groeide van ruim 122 000 tot ruim 292 000 mannen, dat is van ongeveer
6,4% der volwassen bevolking tot ongeveer 13,9%. Bij de verkiezingen van 1888
bleek dat, zoals ook verwacht werd, juist de kerkelijke partijen, die in de nu deels
kiesgerechtigd geworden kleine burgerij brede aanhang bezaten, hiervan
profiteerden. De orthodoxe protestanten wonnen zestien zetels (in een Kamer die
slechts 100 leden telde), de rooms-katho-
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lieken zes en aangezien zij te zamen een kleine meerderheid hadden (54 zetels)
waren zij het aan hun eer verplicht een regering samen te stellen. Zij slaagden daar
ook in, hoewel het allerminst eenvoudig was mensen uit deze kringen te vinden die
bereid en in staat waren de verantwoordelijkheid op zich te nemen94..
Het kabinet dat zo ontstond was het eerste kabinet van wat in de Nederlandse

geschiedenis eenvoudig de coalitie heet, namelijk de coalitie van antirevolutionairen
en rooms-katholieken. Het overwicht van de protestanten was in deze regering nog
zeer sterk. Toch was de gedachte dat rooms-katholieken en protestanten in de
politiek ten nauwste moesten samenwerken om de liberalen uit de bolwerken van
de macht te verdrijven, oorspronkelijk uit rooms-katholieke kring afkomstig95.. Het
was vooral de priester H.J.A.M. Schaepman (1844-1903) die dit als het beste middel
beschouwde om de politiek ongeorganiseerde en onzekere katholieken duidelijker
vorm te doen geven aan hun aspiraties. Bovendien kon natuurlijk slechts
protestants-katholieke samenwerking zowel bij de verkiezingen als in de Kamer aan
de ‘kerkelijken’ de numerieke macht verschaffen die de antirevolutionairen in staat
stelde voor beide groepen genoegdoening in de schoolkwestie af te dwingen.
Politieke noodzaak en de fundamentele verwantschap van de beginnende
protestantse en katholieke christen-democratie maakten inderdaad mogelijk wat
theologisch nog totaal verwerpelijk leek. Dat de coalitie geen oecumenische zin
had, bewezen de antipaapse invectieven van Kuyper en de niet minder gepeperde
antiprotestantse polemieken van Schaepman. De heren waren ook als personen
aan elkaar gewaagd. Schaepman was weliswaar een veel minder originele geest
dan Kuyper, maar hij was veelzijdiger en net zo heerszuchtig, eigengereid en bizar
in zijn uitdrukkingswijze; hij was een formidabel publicist, een dichter bovendien
wiens reputatie wellicht al te wreed geruïneerd werd door de weergaloos geestige
kritiek die Kloos in De Nieuwe Gids over een van zijn meest ambitieuze epen
schreef96., een onuitputtelijke en energieke redenaar in en buiten de Kamer, een
onvermoeibare agitator en initiator wiens geest door geen twijfel werd gekweld en
wiens emoties even uitbundig als conventioneel waren. Hij kon niet ophouden in
luide zinnen te getuigen van zijn liefde voor het pauselijke Rome en het dierbare
Nederland.
Schaepman werd in 1880 in de Kamer gekozen, de eerste priester in het

Nederlandse Parlement. Hij bleek daar onmiddellijk enigszins geïsoleerd te staan
tussen de andere rooms-katholieke afgevaardigden, die eigenlijk geen duidelijk
standpunt innamen en over het algemeen een conservatief-liberale politiek zonder
veel bezwaar goedkeurden. In 1883 deed Schaepman een eerste poging om een
katholiek programma te ontwerpen, dat een werkelijke katholieke partij zou mogelijk
maken. Het
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programma zelf had bijzonder weinig om het lijf97.; het belang ervan was, dat
Schaepman in zo principiële vorm zijn verlangen naar een eigen politieke organisatie
van de katholieken beleed. Succes had hij nog niet. De smalle bovenlaag van het
katholieke volk die zich met de staatkunde bezighield, was zeer conservatief; van
antiliberale of antiprotestantse fanfares was zij, gewend aan voorzichtige
teruggetrokkenheid, afkerig. Wat voor baat kon de gegoede katholieke burgerij
hebben van rumoerige actie in het openbaar? Schaepman leerde later bovendien
enige democratische meningen van Kuyper aanvaarden. Hij wilde het kiesrecht
uitbreiden, was bereid desnoods het remplaçantenstelsel af te schaffen, bleek een
voorstander van sociale wetgeving - hij bezocht de katholieke sociale congressen
in België en leerde er ongetwijfeld veel98. - en verdedigde zelfs met de links-liberalen
de leerplicht. Toen echter ontmoette hij woedende oppositie van zijn gezeten
geloofsgenoten - Hollandse kooplieden en industriëlen uit Limburg en Brabant, die
mede dank zij hun giften aan de Kerk en haar armenkassen veel invloed bezaten99.

-, van de katholieke dagbladen en vooral ook van priesters en bisschoppen. Toch
won hij: ondanks tegenslagen bleef de coalitie die hij in 1888 tot stand had gebracht,
ten slotte gehandhaafd en toen vertegenwoordigers van bijna alle katholieke
kiesverenigingen in 1897 een programma aannamen, gebaseerd op RerumNovarum
en een jaar tevoren ontworpen door Schaepman in samenwerking met zijn collega's
in de Kamer, was het bestaan van een katholieke partij nog niet aangetoond, maar
wel de aanwezigheid van een als specifiek katholiek beschouwde politieke wil, die
overigens - het werd in de toelichting met veel nadruk gezegd - de nationale eenheid,
geleid en gesymboliseerd door de protestantse Oranjedynastie, met kracht diende
te bevorderen. Er was ook eigenlijk geen alternatief. Wat konden de katholieken
anders doen dan zich in een partijverband verenigen nadat de orthodoxe protestanten
hen waren voorgegaan? Hoe konden zij vermijden wat ook de Belgische katholieken
hadden gemeend niet te kunnen nalaten?
Het coalitiekabinet van 1888 bracht een nieuwe onderwijswet tot stand (1889)

waardoor de vrije scholen ongeveer een derde van hun kosten op de staat konden
verhalen. Dit betekende voor de kerkelijke partijen een uiterst belangrijke vooruitgang
vergeleken met de situatie van 1878. Al bleven de vrije scholen natuurlijk evenals
de openbare scholen onderworpen aan nauwkeurige eisen ten aanzien van de
kwaliteit der onderwijzers en der gebouwen er was nu kennelijk geen sprake meer
van dat alleen de staatsschool, zoals in 1878 bedoeld was, aan de gestelde
voorwaarden kon voldoen en de staat zodoende over een uniek middel beschikte
om de ontkerkelijking van de volksmassa te bevorderen. De liberalen hebben zich
bij deze duidelijke nederlaag neergelegd. En ook de
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socialisten bleken in de komende jaren deze regeling te aanvaarden, ten eerste,
zonder twijfel, omdat zij aan het sociale vraagstuk prioriteit gaven en de schoolstrijd
niet wilden heropenen, ten tweede echter omdat zij, evenals de vooruitstrevende
liberalen, het intellectualisme van 1878 leerden verwerpen. Tussen de aanvaarding
van de vrije school als gelijke van de staatsschool en de aanvaarding van het
algemene kiesrecht bestaat een overigens zelden herkend innerlijk verband, in
zoverre in beide gevallen afstand wordt gedaan van een strak rationalisme, dat
redelijk en zelfstandig denken als doel van de staatsopvoeding en de capaciteit
daartoe als voorwaarde tot deelneming aan de politiek had gesteld. In de
Nederlandse geschiedenis bleek dit ook uit de feiten: bij de grondwetsherziening
van 1917 werd aan de vrije scholen evenveel geld ter beschikking gesteld als aan
de staatsscholen; tegelijk werd het algemene mannenkiesrecht ingevoerd.
Het coalitiekabinet bracht een tweede wet voort die principiële betekenis had, de

eerste grote sociale wet na het wetje op de kinderarbeid van 1874. De Arbeidswet
van 1889 was gebaseerd op materiaal verzameld door een op links-liberaal initiatief
in 1886 ingestelde enquêtecommissie. Dit had in hoofdzaak betrekking op de arbeid
van vrouwen en kinderen. Het is geen toeval dat deze Nederlandse enquête, waar
in augustus 1886 om gevraagd was, in precies dezelfde tijd plaatsvond als een
Belgische waartoe de regering in april 1886 besloten had na de schrikbarende
onlusten in het begin van dat jaar. In Nederland werden de resultaten van het
onderzoek verwerkt in de wet van mei 1889, in België in die van december 1889.
De Nederlandse wet was radicaler dan de Belgische, maar haar karakter en doel
waren eender: het ging erom de exploitatie tegen te gaan van die categorieën
arbeiders die zichzelf niet beschermen konden100.. In de Belgische Kamer hielden
een aantal liberalen vast aan de doctrine van staatsonthouding en stemden tegen
het voorstel; in Nederland deed geen enkel kamerlid dat101.. In beide landen bleek
na de uitbarstingen van wanhoop in 1886 een zekere overeenstemming tussen de
partijen te zijn ontstaan over de noodzaak sociale wetten te ontwerpen die het leven
van de arbeiders aangenamer en zekerder zoudenmaken, maar die tot na de Eerste
Wereldoorlog beslist geen poging betekenden om voor de arbeiders nadelige
gebreken van het kapitalisme te bestrijden.
Merkwaardig genoeg werd na de wilde kiesrechtagitatie van de vroege jaren

tachtig het bedrijf van de Nederlandse grondwetsherziening van 1887 buiten het
Parlement met onverschilligheid gevolgd; al waren de verkiezingen van 1888 dank
zij de felle drukte van vooral de antirevolutionairen levendig geweest, de discussies
over de school- en de arbeidswet bleken geen hartstochten meer te wekken. Toch
ging het coalitie-
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kabinet in openbaar rumoer ten onder. De kwestie waarover een scherpe algemene
controverse ontstond, betrof de dienstplicht. Speciaal Kuyper was gekant tegen de
sinds de invoering van de conscriptie bestaande mogelijkheid voor een jongeman
die de dienstplicht vervullen moest - en het werd door het lot bepaald welke jongens
moesten opkomen: lang niet allen waren nodig -, zich tegen betaling te doen
vervangen door een ander die bij de loting gelukkiger was geweest. Men berekende
dat in Nederland per jaar ongeveer 18% van de dienstplichtigen een remplaçant
namen - dat zou, indien deze calculatie juist is, overigens aanmerkelijk minder zijn
dan in België waar het percentage van 25 normaal was. Bij de vorming van het
coalitiekabinet had Schaepman gemeend Kuyper op dit punt tegemoet te kunnen
komen. Het was dan ook in het geheel niet verrassend dat de katholieke minister
van Oorlog, een beroepsmilitair, voorstelde het remplaçantenstelsel af te schaffen.
Dit leidde echter tot onoverkomelijke moeilijkheden. Schaepman bleek de houding
van zijn geloofsgenoten totaal verkeerd te hebben beoordeeld; het verzet juist bij
de katholieken tegen deze als sociaal rechtvaardig en militair gunstig voorgestelde
maatregel - het leger immers zou daardoor kwalitatief beter worden en ophouden
een leger van armen, proletariërs en analfabeten te zijn - was zo scherp en
onverbiddelijk dat de regering zowel haar prestige als de verkiezingen van 1891
verloor en af moest treden.
Evenals in België was in Nederland het vraagstuk van de defensie aanleiding tot

eindeloze en uiterst verwarde debatten. Het was in zekere zin juist om de
mogelijkheid tot plaatsvervanging te beschouwen als een typisch aspect van de
bourgeois-heerschappij en zonder twijfel was het stelsel onlogisch: als het immers
de plicht van iedere burger wordt geacht om zijn vaderland met de wapens te
verdedigen, op wat voor grond kan men deze plicht dan afkoopbaar maken? Daar
stond echter tegenover dat juist zij die dit plutocratische privilege het scherpst
bestreden - de radicalen en de socialisten - en hartstochtelijke voorstanders waren
van de persoonlijke dienstplicht, fel gekant waren tegen wat zij het militarisme
noemden. De invoering nu van de eis, dat ieder die daartoe bij loting werd
aangewezen, ook persoonlijk zijn dienst vervulde, beschouwde de oppositie van
conservatieve en in het bijzonder van rooms-katholieke zijde - zij beriep zich op het
militante antimilitarisme van de Belgische katholieken102. - als een vorm van
militarisme. Ook dat was niet onjuist. Bovendien bestreed zij dat het stelsel vooral
de rijke burgerij begunstigde. Belgen en Nederlanders waren druk in de weer met
cijfers en statistieken, die toonden dat juist heel verschillende categorieën -
handwerkslieden, winkeliers, boeren en anderen die hun zoon in het bedrijf nodig
hadden - in staat waren zich van de dienst vrij te kopen103.. Wat nu
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ook de merites van deze verschillende standpunten waren, het merkwaardige was
dat dit probleem weliswaar duidelijker dan enig ander een scheidslijn zichtbaar leek
te maken tussen democratische en ondemocratische opvattingen, maar tegelijk
zowel links als rechts in onverzoenlijke innerlijke tegenstrijdigheden verwarde.
Eigenlijk was alleen Kuyper consequent: zijn bewondering voor Duitsland en voor
flinke mannenkracht inspireerde hem tot een zeker militarisme. Zijn vorm van
democratisch sentiment en zijn afkeer van wat hij plutocratischmaterialisme noemde,
bewogen hem tot zijn stelling dat ook welgestelde jongens van het militaire
plichtsbesef en de militaire tucht genieten moesten. Maar hij was nog niet sterk
genoeg: nadat het Belgische Parlement in 1887 de persoonlijke dienstplicht had
verworpen, toonde ook het Nederlandse in 1891 er voorlopig niet van te willen weten.
In vrijwel alle andere landen van het Europese continent, behalve in het Turkse Rijk,
bestond zij toen wel en het was, zoals iedereen begreep, nauwelijks denkbaar dat
twee kleine parlementaire monarchieën haar op den duur zouden kunnen weigeren.
En inderdaad werd het remplaçantenstelsel in 1901 in Nederland en in 1909 in
België afgeschaft. Wellicht betekende dit een triomf van de democratie. Het probleem
van de defensie werd echter niet opgelost door deze nabootsing van het voorbeeld
der grote continentale staten.
Toen het coalitiekabinet zich in 1891 terugtrok, nadat de verkiezingen ongunstig

voor de rooms-katholieken en de antirevolutionairen verlopen waren - zij zagen hun
meerderheid van 54 zetels omgezet in een minderheid van 45 - grepen de liberalen
opnieuw de macht. Zij behielden die tot 1901. Hun laatste decennium van
verantwoordelijkheid was nuttig en vruchtbaar. Toch bracht het het einde van de
liberale suprematie. De paradox van deze periode was, dat de liberalen, juist door
de problemen van kiesrecht en dienstplicht tot een voorlopige oplossing te brengen,
aan de rooms-katholieken en de antirevolutionairen de gelegenheid gaven hun
eenheid te herstellen. Toen de kwesties die de coalitie diep verdeelden, door de
liberalen uit de weg waren geruimd, namen de ‘kerkelijken’ de regering over. Het
bleek per slot van rekening hun zaak te zijn die de liberalen hadden gediend. Daarbij
kwam dat ook het liberale kamp door talloze conflicten werd verzwakt. Ook in hun
kring waren progressieven en conservatieven, radicalen en voorzichtigen die twistten
over het tempo van de hervormingen. Het getuigde van moed maar ook van
onvoorzichtigheid, dat de liberalen in zulke omstandigheden toch het door de coalitie
vermeden risico van een hervormingspolitiek namen. Het werd hun fataal.
De liberale heerschappij viel in drie periodes uiteen: de signatuur van het eerste

kabinet (1891-1894) was links, die van het tweede (1894-1897)
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was conservatiever, die van het derde, het beste en vruchtbaarste (1897-1901),
was weer radicaal. De grote prestatie van de eerste periode was de hervorming van
het belastingstelsel. Het was een allang uitgemaakte zaak dat dit onjuist was. Sinds
meer dan twintig jaar dorst ook niemand meer de traditionele theorieën te herhalen
waarmee men de onbillijkheid van een inkomstenbelasting had trachten aan te
tonen104., maar de kracht tot invoering ervan had nog geen partij bezeten. Er was
eindeloos over gedebatteerd. De voornaamste bezwaren tegen de principes van
het uit 1806 daterende en steeds slechts partieel gewijzigde systeem waren, ten
eerste, dat het willekeurig in het economische leven ingreep onder andere door het
heffen van accijnzen en een belasting op het uitoefenen van een bedrijf, ten tweede
dat het, aangezien nog altijd bijna de helft van de inkomsten van Rijk en gemeenten
uit accijnzen en invoerrechten op de eerste levensbehoeften voortkwamen,
onevenredig zwaar drukte op de armen en de arbeiders105.. Bovendien kon men nu
niet meer rekenen op bijdragen uit Oost-Indië en was het stelsel te star om te
voorzien in de behoefte aan geld die, niemand twijfelde eraan, zou groeien naarmate
de diensten van de staat zich uitbreidden106.. In 1892 en 1893 slaagde de minister
van Financiën, N.G. Pierson, erin enkele belangrijke verbeteringen aan te brengen.
Pierson (1839-1909) was een interessante figuur. Hij was autodidact. Maar ondanks
zijn bijzonder fraaie carrière als bankier - in 1885 werd hij president van de.
Nederlandse Bank - was hij vooral een man van wetenschap, wiens talrijke werken
over economie en koloniale kwesties mede dank zij hun helderheid en fraaie stijl
golden als klassiek en ook in het buitenland bewondering vonden. Pierson aarzelde
lang voor hij zich bereid verklaarde als actief politicus op te treden met het doel het
belastingstelsel te herzien. Hem dreef ten slotte een ethisch motief. Niet alleen
moest de techniek van de belastingen worden verbeterd: zij dienden vooral ook
‘rechtvaardiger’ te worden.
Pierson behoorde tot de linkervleugel van zijn partij. Als econoom voelde hij zich

verwant aan de Oostenrijkse school; ook waardeerde hij de invloed van de Duitse
kathedersocialist Adolf Wagner. Toch behield hij dank zij zijn eclecticisme en de
typische omstandigheden in zijn vaderland een onafhankelijke positie. In één opzicht
verzette hij zich principieel tegenWagner: de belastingen mochten naar zijn mening
door de staat niet worden gebruikt als een instrument om de vermogens van de
burgers te nivelleren107.. Waarschijnlijk hebben de meeste van zijn geestverwanten
deze beperking eveneens aanvaard108.. Het conservatieve en sterk etatistische
element van de academische sociale theorieën uit Duitsland, die overigens juist op
de Nederlandse radicalen en links-liberalen een zeer grote indruk maakten, trok
deze hervormers niet aan. Hun

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



297

politiek bleef liberale politiek. Indien zij wilden dat de belastingen ‘rechtvaardig’
zouden zijn, dan bedoelden zij niet de maatschappij door middel van de
belastingwetgeving te hervormen. Pierson was consequent. Hij verschoof inderdaad
een deel van de belastingdruk van de lagere naar de rijkere klassen. Hij schafte de
zoutaccijns af en verlaagde enkele andere indirecte belastingen, namelijk de
zeepaccijns, de registratie- en hypotheekrechten alsmede de grondbelasting.
Daarvoor in de plaats voerde hij een gematigd progressieve belasting in op de
inkomsten uit vermogen, en een tweede op die uit het bedrijf en uit andere bronnen.
Dit was een belangrijke stap. Toch bleven de verteringsbelastingen ook in het nieuwe
stelsel hoofdzaak. De opbrengst van de inkomstenbelasting bedroeg in de jaren
negentig slechts 9% van alle belastingontvangsten; in 1914 was dat tot nog niet
meer dan 13% gestegen. Bovendien werden de vermogens zelf niet belast, bleef
de successiebelasting gering en was ook de progressie in de inkomstenbelasting
zo klein, dat zowel de mogelijkheid tot kapitaalvorming als de maatschappelijke
ongelijkheid gehandhaafd werden109..
Pierson was niet in de gelegenheid zijn stelsel volledig uit te werken. Het kabinet

stuitte op zoveel verzet tegen zijn kiesrechtsvoorstellen dat het zich al in 1894
terugtrok. De minister van Binnenlandse Zaken, J.P.R. Tak van Poortvliet
(1839-1904), had in september 1892 een ontwerp ingediend, waarin de
grondwetsartikelen van 1887 op zo ruime wijze werden geïnterpreteerd dat het leek
of ze in feite terzijde werden gesteld. Hij wilde alle mannen tot het kiesrecht toelaten
behalve de analfabeten en de bedeelden, en weigerde te zoeken naar de positieve
kentekenen van geschiktheid en welstand die de grondwet van 1887 eiste. Er kan
weinig twijfel aan bestaan dat de oppositie gelijk had: Tak probeerde, zij het met
enkele overigens vrij onpraktische beperkingen110., het algemene kiesrecht in te
voeren dat de grondwet van 1887 juist had afgewezen111.. In juni 1893 begonnen
de kamerdebatten over het voorstel. Onder leiding van S. van Houten - de meest
vooruitstrevende liberaal van de vroege jaren 1870 die Pierson voor zijn
belastinghervorming onmisbare steun gegeven had - opende de oppositie de aanval.
Zij kwam uit alle partijen en omvatte liberalen, de meeste rooms-katholieken en
wellicht enkele antirevolutionairen. Tak, die zag dat zijn ontwerp geen kans had,
wijzigde het in februari 1894. Hij eiste nu dat de kiezer een vaste woning had.
Daarmee was de oppositie in principe tevreden: dit was een positief kenteken en
Taks stelling dat het kiesrecht iedere man toekwam, indien het hem niet op bepaalde
gronden ontnomen werd, bleek verlaten. Toch was de definitie van wat men onder
woning te verstaan had, aanleiding tot Taks val. Toen de Kamer een overigens niet
vijandig bedoeld maar naïef amendement aanvaardde waarin de éénkamerwoning
als kenteken
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van welstand werd verworpen - het zou duizenden jonge arbeiders van het kiesrecht
hebben uitgesloten -, gaf Tak het op. De Koningin-Regentes - van 1890 tot 1898
trad Emma, de zeer geziene weduwe van de impopulaire Willem III op als regentes
voor haar dochtertjeWilhelmina - ontbond de Kamer, maar de verkiezingen verliepen
voor Tak ongunstig: zijn aanhangers onder de liberalen en de andere partijen waren
in de minderheid. Het kabinet trok zich terug.
In het nieuwe kabinet was Van Houten niet officieel de leider maar wel de

belangrijkste persoon. Het kabinet was liberaal. De liberalen in het algemeen hadden
immers allerminst verloren; met 59 zetels hadden zij zelfs een voor Nederlandse
begrippen royale meerderheid. Slechts een 25 leden van de liberale fractie echter
behoorden tot de min of meer behoudende vleugel waarop Van Houten steunen
moest. Voor zijn politiek was hij dus afhankelijk van de hulp der rooms-katholieken,
die in meerderheid de voorstellen van Tak hadden verworpen en van de
antirevolutionairen, die sterk verdeeld waren. Abraham Kuyper was de leider van
het democratische, ‘Takkiaanse’ element in deze partij. Zijn invloed werd echter
bestreden door zijn partijgenoot A.F. de Savornin Lohman (1837-1924), een patriciër,
een man van gezag, als bekwaam jurist wellicht beter op zijn plaats in de nog zeer
juridisch denkende Kamer, als voortzetter van de enigszins aristocratische, uit het
Réveil stammende traditie van de calvinistische politiek gewaardeerd en
gerespecteerd, maar verstoken en afkerig van het oratorische genie en de
intellectuele vruchtbaarheid die Kuyper groot maakten. Het kabinet beperkte zich
in hoofdzaak tot de kwestie van het kiesrecht. In 1896 had Van Houten zijn oplossing
gereed. Het was een zeer ingewikkeld geheel; belastingen, huurwaarde, hoogte
van het pensioen, het loon, het spaargeld, diploma's en nog andere zaken werden
door de minister gebruikt om te onderscheiden wie wel en wie niet de geschiktheid
tot het kiesrecht bezat. De Kamer aanvaardde het stelsel dat overigens alleen maar
als compromis en als overgangsmaatregel zin had. Niemand wist eigenlijk precies
hoeveel nieuwe kiezers het zou opleveren, maar in elk geval was het voorstel van
Tak vrijgeviger geweest. Hoe dat zij, in 1890 was het aantal kiezers 295 570, in
1900 569 768 en in 1910 854 539. Het steeg dus van 13,9% tot 23,5% en 30,7%
van de volwassen bevolking (mannen en vrouwen boven de 25 jaar), hetgeen
bewees dat Van Houtens regeling voorzichtig en soepel was. Toch was nog een
ander ding duidelijk: zij was slechts houdbaar, zo lang als de linkse groeperingen
in Nederland in de staat van ontreddering bleven verkeren, waarin zij zich begin
1890 bevonden. Zij was te verdedigen als het logisch gevolg van de zwakheid der
progressieven; een eigen inhoud, een eigen stelsel, een eigen doelstelling en
toekomst kon niemand beweren dat zij bezat.

Eindnoten:

93. De protestanten en rooms-katholieken in de Kamer hadden geweigerd aan de
grondwetsherziening mee te werken, indien aan hun eisen op het gebied van het onderwijs niet
werd voldaan. Het bleek echter onmogelijk de passage over het onderwijs in de grondwet van
1848 zo te veranderen dat zij de partijen bevredigde. Toen echter de liberalen in het parlement
hun vroegere zienswijze, dat de grondwet subsidiëring van het vrije onderwijs verbood, verlieten
en uitdrukkelijk verklaarden dat er geen grondwettig beletsel voor bestond, kon men de passage
ongewijzigd laten.
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5. De Belgische politiek, 1884-1893

Het is geen toeval dat in België de kiesrechtswijziging later viel dan in Nederland
maar een radicalere vorm kreeg, al was haar inhoud wellicht niet zo vooruitstrevend.
De tegenstand was er groter; aan de andere kant waren de vooruitstrevende liberalen
en socialisten er krachtiger en beter georganiseerd. De katholieke partij zelf nam
geen duidelijk standpunt in en gaf onder druk van de openbare opinie en haar eigen
linkervleugel ten slotte toe. En zij was het van wie de beslissing afhing. In 1884
waren de katholieken aan de regering gekomen. Het liberale regime was geeindigd
in een hopeloze strijd tegen de Kerk. Al had het Vaticaan de Belgische bisschoppen
gewaarschuwd tegen al te felle reacties op de liberale onderwijswet van 1879, zij
aarzelden toch niet het tot een breuk te laten komen. De liberalen van hun kant
weigerden eveneens concessies. Zij trachtten de geestelijkheid soms op zeer
kleingeestige manier op de knieën te krijgen, trokken allerlei financiële staatssteun
aan de Kerk in en bouwden door aan de kostbare openbare scholen die - vooral in
Vlaanderen - vaak echter leeg bleven staan. De ouders zonden hun kinderen naar
de haastig geïmproviseerde rooms-katholieke scholen: in 1879 volgden 379 000
leerlingen het vrije lagere onderwijs, in 1882 waren het er al 622 000. In 1884 kregen
de censuskiezers de gelegenheid zich over de kwestie uit te spreken: volgens de
in België geldende constitutionele regels moest toen de helft van de kamerleden,
dat wil zeggen een aantal van 69 onder wie 29 liberalen, aftreden. Het vonnis was
duidelijk. In de nieuwe Kamer hadden de liberalen nog maar 52 zetels tegen 79 in
de oude; de katholieken wonnen elf zetels en hadden er nu 70. Daarnaast werden
zestien ‘Onafhankelijken’ gekozen, die zich bij de katholieken aansloten zodat dezen
eenmeerderheid van 34 zetels bezaten. Dit is geen nederlaag, schreef Frère-Orban,
dit is een ramp112..
De beslissing viel in feite te Brussel dat over zestien zetels in de Kamer beschikte

en traditioneel liberaal stemde. Nu koos het ‘Onafhankelijken’. Had het dit niet
gedaan, dan was de katholieke meerderheid beperkt gebleven tot twee zetels en
dus onvoldoende geweest voor een stabiele regering. De Onafhankelijke Partij was
sinds 1879 in de gemeenten van de Brusselse agglomeratie gegroeid als uiting van
wantrouwen tegen de heersende liberalen. Katholieke leiders hadden het belang
ervan snel ingezien en er een enigszins georganiseerde vorm aan gegeven. Bij de
verkiezingen van 1884 werden de kandidaten der Onafhankelijken door de
katholieken met kracht en groot effect gesteund. Deze Onafhankelijken hadden
overigens geen politiek stelsel. Waarschijnlijk kan men hen zelfs in zekere zin
a-politiek noemen. Onder de zestien onafhankelijke kandidaten waren slechts drie
advocaten - de politieke vakmensen kwa-
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men in België vaak uit de advocatuur - en veel van de overigen waren gezeten
zakenmensen, gematigde katholieken, verdedigers van lokale enmateriële belangen,
van goedkoop bestuur, vol afkeer van de hysterische, onpraktische, ideologische
verdeeldheid van België, die zij weten aan het extremisme en de democratische
excessen van de vooruitstrevende liberalen. Nationale eenheid, onpartijdigheid,
matiging van de onderwijswet - en niet afschaffing, zoals de katholieke partij wilde
-, dat waren de leuzen waarmee zij de liberale partij versloegen en het politieke
bestel van België totaal veranderden113.. Van 1884 tot 1917 waren alle kabinetten
homogeen katholiek.
De katholieke partij heeft bij de schoolstrijd baat gevonden. Tot 1879 was zij diep

in zichzelf verdeeld. Twee groepen stonden tegenover elkaar. De zogenaamde
liberale katholieken wilden vasthouden aan de traditie van 1830. Zij meenden dat
de katholieke belangen het veiligst waren bij een partij die niet zocht naar steun in
de brede massa van het volk of bij clerus en episcopaat maar, representante als zij
was van de grootgrondbezitters en delen van de hogere burgerij, rustig streefde
naar parlementaire compromissen. De katholieke kamerfractie gaf leiding aan deze
groep. Zij wilde vrij en ongebonden zijn en zich niet afhankelijk laten maken van de
stemming der volksmassa's of de dogmatiek van de bisschoppen. Het
ultramontanisme keerde zich fel tegen deze behaaglijke opvattingen. Het eiste strijd.
De politieke idealen ervan waren simpel: de staat moest weer katholiek worden en
zich stellen onder het gezag van de Kerk. Omstreeks 1880 was het duidelijk dat dit
politieke ultramontanisme hopeloos had gefaald. In 1878 stierf Pius IX en zijn opvolger
Leo XIII verwierp het ultramontanisme. In 1881 nam Périn, de ernstig
gecompromitteerde Belgische theoreticus ervan, ontslag als hoogleraar te Leuven.
Een verzoening van de verbitterde en uitgeputte groepen was mogelijk. Zij was ook
nodig. De liberale aanval op de katholieke volksschool bevestigde de katholieke
eenheid.
Dit betekende overigens niet dat de liberale katholieken een volledige overwinning

hadden behaald. Het politieke ultramontanisme verdween; de illusie dat het mogelijk
zou zijn een katholieke staat te stichten ging in rook op. Wat echter niet verdween,
was de ultramontaanse ambitie om aan de katholieke partij een basis te geven in
de georganiseerde volksmassa, een nauwe verbinding met het episcopaat en een
min of meer duidelijk programma, vooral ten aanzien van de sociale kwestie. Juist
tijdens de schoolstrijd bleek de kracht van deze visie. De federatie van katholieke
kringen uit 1868, die door de liberale Katholieken werd geinspireerd en die tientallen
verenigingen bundelde waarin gezorgd werd voor wijding, gezelligheid, ontwikkeling
en liefdadigheid, ging in 1883 op in de federatie van de oude constitutionele en
conservatieve ver-
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enigingen die vaak waren opgetreden als kiesverenigingen. Aan de andere kant
was tijdens de schooloorlog een Union nationale pour le redressement des griefs
gevormd, die een door Périn opgerichte ultramontaanse organisatie voortzette114..
Deze op haar beurt nam een uit 1867 stammende federatie van
arbeidersverenigingen in zich op en ging met de liberaal-katholieke verenigingen
samenwerken. In 1884 kan men spreken van een volkspartij: een partij waarvan de
honderden uit totaal verschillende oorsprongen voortkomende lokale gezelschappen
mochten worden beschouwd als een soort afdelingen. De invloed van de clerus
hierop was zeer groot. De katholieke fractie in het Parlement kon niet meer ontkennen
dat er nu een Katholieke Partij bestond waarmee zij rekening moest houden en
waarvan zij de politiek te verdedigen had115..
Maar wat was deze politiek? Het was voorlopig allerminst duidelijk. Vrij spoedig

na de glorieuze overwinning van 1884 bleek dat de partij ondanks de verzoening
van liberale katholieken en ultramontanen nog steeds onenig en onzeker was over
de betekenis en de richting van de staatkunde. Er kwam opnieuw oppositie tegen
het conservatieve karakter van de traditionele katholieke politiek maar deze oppositie,
hoewel voorbereid door de ultramontanen van de vorige generatie, was wereldser
en werd sterker bepaald door sociale motieven. Het was de christendemocratie van
het zich sociaal noemende katholicisme. Terwijl het ultramontanisme van Périn uit
de jaren 1860 en 1870 vijandig was aan alles wat de moderne wereld produceerde,
wilde het sociale katholicisme van de jaren tachtig en negentig de eigentijdse cultuur
verwerken en gebruiken. Het kreeg een enigszins dandy-achtig karakter, het streefde
er naar up-to-date te zijn, niet alleen sociaal en democratisch maar nationalistisch,
imperialistisch en zelfs soms militaristisch116. - geheel en al op de manier van
Abraham Kuyper, die er de protestantse variant van schiep. Een van de leidende
mannen uit de geschiedenis van de Belgische christen-democratie, Henry Carton
de Wiart - 1869-1951; hij stamde uit een patricische familie en werd in 1896 in de
Kamer gekozen - behoorde tot de jonge advocaten te Brussel die op het kantoor
van Edmond Picard werkten en zich lid voelden van de intellectuele avantgarde. Hij
verdedigde de nieuwe letterkunde tegen de brave burgers die ervan geschrokken
waren en stichtte in 1891 met enkele vrienden het tijdschrift L'Avenir social, dat zich
slechts enkele jaren kon handhaven maar een duidelijke invloed had op de groei
van de sociale gedachte in de katholieke wereld.
De Belgische katholieke christen-democratie slaagde er evenmin als de

protestantse in Nederland in een werkelijk samenhangend stelsel te ontwerpen.
Toch kan haar ‘leer’ niet geheel en al worden beschouwd als een wat haastige en
angstige reactie op de theses van het socialisme117..
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Voor een deel was zij dat natuurlijk wel degelijk en in dat opzicht is haar betekenis
duidelijk: zij was een middel voor de zeer talrijke en machtige conservatieven in de
katholieke partij om in eigen kring enigszins te wennen aan de zich ontwikkelende
en in de maatschappij ingrijpende staatsmacht. Daarnaast echter heeft zij concreet
belang als uiting van een jonge generatie, die niet slechts haar traditionele geloof
wilde verzoenen met de moderne wereld, maar in die wereld creatief wilde kunnen
werken juist dank zij haar godsdienst. Haar enthousiasme was ongetwijfeld positief
en constructief, al was haar uitgangspunt natuurlijk een ontkenning: noch demoderne
maatschappij met haar gruwelijke onrechtvaardigheid noch de toekomstidealen van
de socialisten voldeden aan de normen van het katholicisme. Maar hoe kon men
in de bestaande situatie en zonder revolutie een nieuwe gemeenschap opbouwen
op de grondslag van een gelouterd kapitalisme en van het natuurrechtelijke gegeven
dat privaateigendom en sociale ongelijkheid geoorloofd zijn118.? In de jaren tachtig
geloofden de Belgische christen-democraten nog dat de uit Frankrijk geïmporteerde
en ook door de ultramontanen gekoesterde hoop op herleving van het gildewezen
reëel was. Op verschillende plaatsen en in verschillende vormen experimenteerden
idealisten met de aanleg van een corporatief geordende maatschappij. Er werd door
mensen van goede wil en grote intelligentie verbijsterend veel energie besteed aan
dit merkwaardige en onpraktische geknutsel, dat door Paus Leo XIII in zijn Rerum
Novarum van 1891 nog als de christelijke oplossing van het arbeidersprobleem
werd geprezen119.. In Rerum Novarum stond echter ook te lezen dat de organisatie
van katholieke vakbonden nuttig kon zijn, al wilde de Paus kennelijk zelf die richting
niet uit120.. Dit was aanleiding voor een aantal christen-democraten om de corporatieve
illusie voorlopig op te geven en zich te wijden aan de opbouw van uitsluitend uit
arbeiders bestaande en voor eigen belang strijdende katholieke syndicaten.
Behalve door de soms zeer bittere discussies over de doeleinden van het sociale

katholicisme werd de partijeenheid gebroken door de meningsverschillen over het
kiesrecht. Tussen het een en het ander bestond natuurlijk verband. Uit een in
belangengroepen opgedeelde maatschappij kan, zo redeneerden de corporatisten,
door middel van algemeen kiesrecht een nationaal parlement voortkomen, dat echter
niet individuen maar sociale belangen vertegenwoordigt. Dit wil zeggen dat een
drastische uitbreiding van het kiesrecht ook in katholieke kringen werd verdedigd,
zij het vaak op voorwaarde dat de aard van het parlement zou worden gewijzigd.
Maar toen het duidelijk was geworden dat er voor een dergelijke wijziging geen
feitelijke mogelijkheid was121., bleek de kiesrechtuitbreiding voor de conservatieven
aanvaardbaarder te zijn
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geworden. Weliswaar scheen het resultaat van alle geestdrift wat mager. Kwam
men na de moedige pogingen om in plaats van de individualistische excessen der
modernemaatschappij een organisch verband tussen demensen en een organische
verantwoordelijkheid voor hun lot te scheppen, niet terug in het versleten spoor van
een voorzichtige en gematigde hervormingspolitiek? Dat is natuurlijk waar. Alleen,
een proces van deze aard karakteriseerde niet slechts de christen-democratie maar
ook het socialisme. Ook dat immers voegde zich in de structuur van de bestaande
maatschappij. Hoewel rechts noch links het dynamische maar verwarde idealisme
uit de jaren 1880 geheel verloor, legden beide groepen zich in de zakelijker en
welvarender jaren negentig met een zekere berusting neer bij het feit, dat voorlopig
de individualistische maatschappij wel verbeterd maar niet omvergeworpen kon
worden.
Het eerste katholieke kabinet na de overwinning van 1884 had al enkele weken

na zijn vorming een nieuwe schoolwet gereed die onmiddellijk door het Parlement
werd aangenomen. Zij trok de centrale macht uit de scholen terug. Deze zouden
opnieuw vallen onder het uitsluitende gezag van de gemeenten, die de vrije
katholieke scholen mochten overnemen of subsidiëren. Zowel ten aanzien van de
onderwijsmethoden als van de inhoud van het onderwijs weigerde de staat bindende
aanwijzingen te geven. De plaatselijke bewindhebbers kregen de vrijheid die paste
in het altijd door de katholieken geprezen stelsel van decentralisatie. Ook de taak
om te zorgen voor de opleiding van de onderwijzers stootte de staat bijna geheel
van zich af. Het resultaat was zonder twijfel slecht. De vaak kleine gemeenten
hadden in veel gevallen geen begrip en geen geld voor het onderwijs; de kwaliteit
van veel onderwijzers die geen enkel officieel diploma nodig hadden, was soms
bedenkelijk laag en vooral in Vlaanderen was de belangstelling van de ouders gering.
Op deze manier was het onmogelijk het nog steeds endemische analfabetisme te
bestrijden. Omstreeks 1905 schatte men dat 14% van de kinderen geen enkel
onderwijs ontving en dat van de volwassen mannen 25%, van de vrouwen 33%
noch lezen noch schrijven konden122.. Toch was volgens sommige katholieken deze
wet niet radicaal genoeg, omdat het katholieke onderwijs in door liberalen beheerste
gemeenten moeilijkheden kon ondervinden123.. De regering was echter niet in staat
verder te gaan, ook al zou zij dit hebben gewild. De liberale verontwaardiging uitte
zich in heftige straatbetogingen en het was bekend dat koning Leopold II er bij de
katholieken op aandrong de spanning niet onnodig op te drijven.
Leopold II werd waarschijnlijk door de furieuze ruzies in zijn koninkrijk even

grenzeloos verveeld als zijn vader. Over het algemeen slaagde hij er echter beter
in zich afzijdig te houden. Leopold I had de taak aanvaard om een staat op te bouwen
die jaren lang bedreigd bleef door de
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onzekerheid van de internationale situatie en door zijn innerlijke onenigheid. Het is
begrijpelijk dat hij aan de ene kant zijn relaties gebruikte voor een tot op zekere
hoogte persoonlijke buitenlandse politiek en aan de andere kant de vrije werking
van het parlementaire bestel belemmerde, wanneer zij, naar hij vreesde, de nationale
tegenstellingen verhevigde. Voor Leopold II golden zulke motieven niet. Hij was een
moderner type dan zijn vader. Terwijl Leopold I een ouderwetse paternalist was,
werd Leopold II berucht als vertegenwoordiger van een autocratie die overigens
misschien meer leek op die van een Amerikaanse miljardair dan van een oosterse
despoot of van een renaissancevorst. Leopolds opvatting van het koningschap was
nuchter en zakelijk. Macht was voor hem in hoofdzaak waarschijnlijk slechts een
middel. Hij kon zijn koninklijke positie gebruiken om Kongo te verwerven; zijn macht
over Kongo gebruikte hij om een enorm fortuin op te bouwen. Deze utilitaire opvatting
van macht maakte het hem gemakkelijker dan het voor zijn vader met diens
allesdoordringende paternalisme geweest was, om de grenzen van de macht met
zekere gelatenheid te onderkennen. Hij hield zich in België zelf aan de regels van
de constitutie en had in zijn rol van constitutioneel vorst enig genoegen. Ten aanzien
van twee kwesties echter verdedigde hij niet alleen hardnekkig zijn overtuigingen
maar wilde hij het gezag van het koningschap vergroten: de koloniale politiek en de
nationale defensie. En juist op dit terrein vreesde hij tegenwerking van het zittende
kabinet. De invloedrijkste ministers immers golden als felle antimilitaristen zonder
enige sympathie voor nieuwere ideeën over persoonlijke dienstplicht, nationale
weerbaarheid en vestingbouw. Diep wantrouwen en persoonlijke verachting deden
de Koning besluiten om zonder vorm van proces en op grond van een nauwelijks
ernstig te nemen excuus een kabinet te ontslaan dat nog maar vier maanden aan
het bewind was (juni-okt. 1884).
Al kon de katholieke partij een dergelijk gedrag niet goedkeuren, zij vermeed toch

er een constitutionele crisis uit te doen groeien. Zowel in België als in Nederland is
blijkbaar de gedachte, dat de vorst zijn kabinet en in het bijzonder de formateur en
de eerste minister zelf kiest, meer dan een constitutionele fictie. Er kunnen situaties
voorkomen, waarin men het gezag van de vorst nodig heeft ter verzoening van al
te scherpe tegenstellingen of ter vermijding van al te extreme partijpolitiek. Bovendien
moet het duidelijk zijn geweest dat de katholieke verkiezingsoverwinning niet te
verklaren was door massale steun voor de uiterste katholieke eisen, maar juist door
het succes van de Onafhankelijken, die een matiging van de strijd wilden. Op deze
wijze beschouwd was Leopold II's besluit in overeenstemming met de staatkundige
situatie en was de katholieke eerste minister, Beernaert, die hij in oktober benoemde
en met
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wie hij nauw leerde samenwerken, een goede vertegenwoordiger van de stemming
der kiezers. August Beernaert (1829-1912) was jarenlang een succesrijk advocaat
geweest, voor hij in 1873 tot minister in het toenmalige katholieke kabinet werd
benoemd. Hij was een fysiek en intellectueel krachtig man, evenwichtig, zeker van
zichzelf en soepel. De hervormingen, die in de tien jaren van zijn bewind tot stand
werden gebracht, waren aan deze soepelheid te danken en niet aan een duidelijke
overtuiging van de man zelf. Zijn politiek leek op die van zijn Nederlandse collega
Heemskerk. Beide staatslieden, de Nederlander in 1886, de Belg in 1893, voerden
een grondwetsherziening door die, al was zij een compromis, democratischer bedoeld
was dan zij, de mannen van het midden, eigenlijk wilden. Toch kan men niet zeggen
dat zij weken voor krachten groter dan zijzelf. Integendeel, zij maakten de indruk
de toestand vrij goed te beheersen, bewust ervan dat de door hen verdedigde politiek
onvermijdelijk en hun eigen werkzaamheid onmisbaar was. Het betekende voor hen
een overwinning, toen zij erin slaagden hervormingen te bewerken waarvan zij in
theorie geen voorstanders waren.
De verklaring van deze paradox is tweezijdig. Deze scherpzinnige realisten

begrepen dat een kiesrechthervorming minder effect zou hebben dan de
conservatieven of de radicalen dachten en zij achtten het mogelijk er de scherpe
kanten af te slijpen. Bovendien hebben zij kennelijk vooral uitvoerders willen zijn,
die uit de initiatieven van anderen de consequenties trokken, administrateurs die
tot stand brachten wat zij op grond van hun eigen inzicht nuttig achtten in de hun
voorgelegde plannen. Deze bescheidenheid was hun verdienste en hun kracht. In
de jaren 1880 en 1890 waren de omstandigheden inderdaad totaal anders dan in
1830 of 1848, toen de problemen nog zo eenvoudig, de mogelijkheden waartussen
men kiezen moest, nog zo gering en de openbare mening nog zo zwak waren dat
een kleine groep politici haar persoonlijke gedachten kon verwerkelijken. Mannen
als Heemskerk en Beernaert zagen blijkbaar dat de tijd van een dergelijke
scheppende staatkunde voorbij was. Zij erkenden, bewust of onbewust, dat de
democratie met haar verwarrende en onuitputtelijke rijkdom aan ideeën, verlangens
en ressentimenten in feite al was begonnen, voor de herziening van het kiesrecht,
die zij hielpen doorvoeren, er een voorzichtige constitutionele uitdrukking aan gaf.
Zij voelden dat het in de democratische era voor een democratische regering
onmogelijk is om een eigen stelsel op te bouwen, behalve misschien in tijden van
crisis of op het terrein van de buitenlandse politiek dat voor deze kleine landen
overigens nauwelijks van belang werd geacht. Beernaert had in 1884 dan ook geen
eigen programma. In zijn eerste rede als minister toonde de katholieke leider zich
een ouderwetse liberaal. Hij beloofde de staatsmacht in te perken - want of zij nu
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put uit de democratie dan wel uit het vorstelijk absolutisme, zij is altijd gevaarlijk -,
het particuliere initiatief en het levenwekkende principe van de individualistische
vrijheid te ontwikkelen124.. Hij kreeg echter te makenmet uiterst ingewikkelde kwesties
waarin de regering, wilde zij zich handhaven, gedwongen was verreikende besluiten
te nemen. De sociale onlusten van 1886 en het politieke probleem van het kiesrecht
vereisten evenzeer aandacht als de activiteiten van Leopold II met betrekking tot
Kongo. Toen Beernaert in 1894 na een conflict met zijn eigen partij aftrad, werd
België veel democratischer geregeerd dan in 1884, had het een begin gemaakt met
de sociale wetgeving en bezat het koloniale verantwoordelijkheden die, hoe
voorzichtig ook gedefinieerd, toch onmiskenbaar zwaarder werden125..
In de eerste jaren van zijn bewind probeerde Beernaert door enkele concessies

aan de liberalen de hitte van de schoolstrijd wat te verlagen en hij had enig succes,
al was hij wel gedwongen het gewraakte stelsel van 1884 te handhaven. Korte tijd
later maakte hij van de internationale spanningen in 1886 en 1887 - de jaren van
de Bulgaarse kwestie en het Boulangisme - gebruik om de defensie te verbeteren.
In 1887 stemde het Parlement in met het voorstel om langs de Maas, te Luik en te
Namen, de forten te bouwen waar Leopold II om had gevraagd. Maar de persoonlijke
dienstplicht werd verworpen. Al hadmen in 1886 de door de legerleiding en Leopold
II als paradoxaal en gevaarlijk beschouwde situatie gezien, dat een leger van
proletariërs opstanden van proletariërs moest bedwingen - het was trouwens goed
gelukt en van de gevreesde klassesolidariteit van arbeiders en soldaten was niets
gebleken -, de Kamer weigerde tot diens bittere verontwaardiging 's Konings wil te
volgen. Ondanks al deze werkzaamheden echter van een regering die de
Kongo-zaken regelde, een eerste sociale wet invoerde (1889) en zich vrij gemakkelijk
handhaafde, had men toch algemeen het gevoel dat dit de laatste levenstekenen
waren van een stervend regime. Wat ten slotte kan de zin zijn van een stelsel met
een zeer beperkt kiesrecht - in 1892 had ongeveer 4,4% van demannelijke bevolking,
kinderen meegerekend, het kiesrecht - wanneer de eerste minister zelf in 1887
verklaarde dat de democratie er al was en de toekomst beheersen zou126.? Noch in
1870, noch in 1883 en in 1887 slaagden de progressieve liberalen er echter in de
Kamer tot beraad over een grondwetsherziening te bewegen. Pas in 1890
aanvaardde zij het voorstel van Paul Janson om de mogelijkheid van
grondwetswijziging in overweging te nemen. In 1892 kwam zij eindelijk tot de slotsom
dat het inderdaad zaak was een aantal artikelen te herzien; de Senaat sloot zich
hierbij aan. Dit betekende dat de Koning het zittende Parlement moest ontbinden.
In juni 1892 hadden verkiezingen voor een Constituante plaats. Van februari tot
april 1893 debat-
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teerde deze heftig over de kwestie van het kiesrecht en zij bereikte ten slotte een
resultaat dat de in de grondwetgevende vergadering vereiste meerderheid van twee
derde haalde. Toen viel het niet moeilijk ook de andere zaken af te handelen. In
september 1893 werd de nieuwe grondwet afgekondigd.
Het is nauwelijks demoeite waard de eindeloze verwikkelingen in de parlementaire

behandeling van de kwestie te analyseren. De discussie kon niet anders dan verward
zijn. Ten slotte aanvaardde de overgrote meerderheid van de Constituante - 119
stemmen tegen veertien doctrinairen en twaalf onthoudingen - een kiesstelsel dat
niemand wilde. Indien iets uit de debatten bleek, dan was het dat alle soms
hartstochtelijk verdedigde standpunten willekeurig waren: het Engelse stelsel van
1884 dat door de Nederlandse antirevolutionairen en nu door de Belgische
katholieken als een organisch stelsel geprezen werd - het zou, dacht men, aan
tussen 500 000 en 600 000 mannen het kiesrecht geven: er waren in 1892 ongeveer
130 000 kiezers -; het christen-democratische project van
belangenvertegenwoordiging dat ook door sommige vooruitstrevenden uit andere
groepen werd aanvaard en eveneens als organisch gold; het doctrinair-liberale
capaciteitenkiesrecht met een 400 000 kiezers en ten slotte de door Leopold II
persoonlijk bepleite mogelijkheid om de Koning meer gezag te geven in de komende
democratie door hem het recht toe te kennen tot het houden van een bindend
referendum op elk ogenblik en over elke kwestie naar zijn keuze127.. Niets van dit
alles kwam tot stand. Eén systeem bleef over: het algemene mannenkiesrecht dat
slechts de kleine radicale minderheid, versterkt door een enkele linkse katholiek,
wilde invoeren. Dit eisten ook de Werkliedenpartij en de talloze, deels spontane
deels georganiseerde manifestaties die al deze jaren door het land verontrustten.
Terwijl in Nederland de agitatie na het midden der jaren 1880 afnam én omdat de
kiesrechtkwestie niet langer door het Parlement werd doodgezwegen én omdat
radicalen en socialisten verlamd werden door onenigheid, scheen in België de crisis
steeds ernstiger te worden. De hopeloos in zichzelf verdeelde Kamer werkte zo
langzaam dat het leek of zij de ontwikkeling opzettelijk vertraagde.
Slechts druk van buiten, stakingen, demonstraties, dreigementen van de leiders

der linkse oppositie bleken in staat de Kamer te dwingen tot het nemen van besluiten.
Op 11 april 1893 verwierp de Constituante het algemene kiesrecht. Na bijna drie
jaren van volmaakt vruchteloze discussie bereikte men de chaos: geen enkel
voorgesteld systeem was aanvaardbaar bevonden. Op 12 april kondigde de leiding
van de Werkliedenpartij een algemene staking af, die al de volgende dag begon en
een, zij het zeker niet volledig, succes werd. Men schatte dat op 17 april
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200 000 arbeiders in de grote industrie het werk hadden neergelegd128.. Het principe
van de vreedzame staking als middel om politieke voordelen te behalen had de
Werkliedenpartij in 1890 geformuleerd, min of meer als een concessie van de
reformisten aan de revolutionaire, anarchistische aspiraties van een deel der Waalse
arbeiders. Het partijbestuur zelf geloofde natuurlijk niet in de anarchistische opvatting
dat de algemene staking kan dienen als beginpunt van de revolutie. Maar waartoe
dient zij dan wel? Wat kan de massa stakers in feite doen, als de politieke
machthebbers hun eisen niet of niet volledig inwilligen? Het probleem werd acuut
op 18 april 1893 toen de Constituante zich onder de indruk van de staking en de
gewelddadigheden, die er ondanks de vreedzame bedoelingen de onvermijdelijke
begeleiding van vormden - er vielen een dertiental doden129. -, uitsprak voor een
stelsel van weliswaar algemeen maar meervoudig kiesrecht.
Dit systeem was bedacht door een Leuvense hoogleraar, Albert Nyssens

(1855-1901), en al jaren bekend. Pas in dit laatste stadium echter werd het in de
discussie ingevoerd. Op 9 april 1893, twee dagen voordat de Constituante, zoals
te voorzien, het eenvoudige algemene kiesrecht verwierp, schreef Beernaert aan
de Koning dat Paul Janson het stelsel van Nyssens aanvaarden kon en er eveneens
van de Brusselse socialisten steun voor verwachtte130.. Leopold voelde er niets voor,
maar Beernaert dwong zowel hem als de Constituante deze oplossing, de enige
die overgebleven was omdat men haar nooit had besproken, aan te nemen. Het
verbaasde hem terecht dat Janson en wellicht ook de socialisten bereid waren haar
te accepteren. Zij was immers bedoeld om het algemene kiesrecht zeer sterk te
matigen. Iedere man kreeg op zijn vijfentwintigste jaar één stem. Zij die 35 jaar en
gezinshoofd waren en bovendien een woning hadden waarop belasting moest
worden betaald, kregen er nog een stem bij. Daarnaast kregen ook mannen met
enig bezit of met hoogwaardige diploma's extrastemmen. Het aantal kiezers steeg
van ongeveer 136 000 tot ongeveer 1 360 000. Het totaal aantal stemmen steeg
echter tot 2 090 000. Maar van die stemmen werden slechts 850 000 uitgebracht
door de eenvoudigste en jongste kiezers met één stem; de resterende 1 240 000
stemmen behoorden aan de 510 000 meervoudige kiezers van wie 290 000 over
twee en 220 000 over drie stemmen beschikten.
Toen de Constituante zich op 18 april hierover uitsprak was het ondanks Jansons

verzekering niet duidelijk of de Werkliedenpartij de staking zou afgelasten. Maar
wat kon zij anders doen? Janson had juist gezien. Zelf was hij nog pas zo kort
geleden tot het algemene kiesrecht bekeerd, dat hij van de door Nyssens
voorgestelde formule niet geschrokken zal zijn. Kennelijk was algemeen kiesrecht
zonder revolutie niet be-
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reikbaar en noch Janson noch de socialistische leiders dachten erover zich in zo'n
uitzichtloos avontuur te storten. De socialisten legden er zich bij neer dat de met
zoveel succes verlopen algemene staking weliswaar een beslissing aan het
Parlement had afgedwongen en het algemene kiesrecht had verwerkelijkt, maar
toch bepaald het resultaat waarvoor de arbeiders streden niet had bereikt. Men kan
de in de kieswet van februari 1894 uitgewerkte regeling van 1893 een compromis
noemen, indien dit betekent dat zij een nederlaag was voor alle vleugels van alle
partijen. Zelfs voor Beernaert was zij dat in één opzicht: het principe van de
evenredige vertegenwoordiging dat hij met grote klem verdedigde, werd door zijn
eigen partij en door het Parlement verworpen. Het conflict hierover liep zo hoog dat
hij in 1894 aftrad. Ook bij de hervorming van de Senaat was hij niet gelukkig. Zijn
hoop dat men het Nederlandse voorbeeld - Beernaert beriep zich herhaaldelijk op
Nederlandse voorbeelden - volgen zou en de Senaat voortaan door de provinciale
raden zou laten kiezen, moest hij opgeven. De Senaat bleef in wezen onveranderd
al werd hij in iets mindere mate het exclusieve terrein van de zeer rijken.
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VII. Expansie, 1880-1914
1. De Belgische koloniale politiek

Het verhaal is vaak verteld en op radicaal verschillende manieren: hoe koning
Leopold II, beïnvloed door de gedachte dat een Europese staat koloniën nodig heeft,
voor zichzelf een Afrikaans Rijk verwierf, exploiteerde en ten slotte af moest staan
aan België. Dit is voor de een het roemrijke epos van een energieke en geniale
idealist die aan een lusteloze, thuiszittende natie leerde wat haar taak was in de
primitieve wereld van Afrika. Voor de ander is het de geschiedenis van roof,
ongeremde baatzucht en ambitie. Tussen zulke interpretaties zijn verzoening noch
discussie mogelijk. Waarschijnlijk echter zijn deze extremen onnodig. Wat er ook
te zeggen valt van Leopold II, zijn imperialisme was gematigder dan dat van Cecil
Rhodes; en hoe scherp men zijn koloniale politiek ook wil veroordelen, zij was
traditioneel en verschilde wel in de dagelijkse praktijk maar niet in principe van wat
koning Willem I met zijn cultuurstelsel had gedaan in Nederlands Oost-Indië. Dat
de uiteindelijke resultaten van de Belgische koloniale politiek in de jaren 1950 en
1960 totaal onvoldoende bleken, heeft men wel toegeschreven aan de
ontstaansgeschiedenis van Kongo. Natuurlijk is zulk een oordeel op zichzelf juist,
maar het lijkt voorlopig overdreven optimistisch om aan te nemen dat de instabiliteit
van de Onafhankelijke Kongostaat uitzonderlijk groot zou zijn in vergelijking met de
situatie in Afrikaanse staten die uit andere kolonisatieprincipes zijn voortgekomen.
Het bizarre van de hele onderneming ligt niet in de vorm of inhoud van de

Belgische kolonisatie, maar in het feit dat Leopold II aan het welvarende land dat
hij regeerde, een imperialisme opdrong waar het geen belangstelling voor had en
geen noodzaak toe voelde. De Belgische ondernemers zochten niet naar eigen
afzetgebieden buiten Europa. De Belgische bevolking kende niet de types van
ontdekkingsreizigers, romantische zeevaarders en avontuurlijke kooplui die, gedreven
door onrust, idealisme of winzucht, onbekende taken op zich wilden nemen en
onbekende mogelijkheden wilden onderzoeken. Toen Leopolds kolonie eenmaal
gevestigd was, ontwikkelden zich natuurlijk belangengroepen van mensen die nauw
bij de onderneming betrokken waren en
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ontstonden er kringen van oudkolonialen, oudstrijders en oudambtenaren die in
Brussel gehoor hadden. Ook België bezat in de twintigste eeuw zijn lobby's van
koloniale specialisten en kapitalisten. In de jaren 1880 en 1890 echter, toen het
koloniale bezit gevormd werd, was er in de Belgische maatschappij, economie en
cultuur geen enkel element dat voor deze expansie belangstelling had buiten het
kleine kringetje van Leopolds naaste medewerkers.
De belangrijkste onder hen was een militair: Henri-Alexis Brialmont (1821-1903).

Zijn vader, een formidabel soldaat, had de grote campagnes van Napoleon
meegemaakt en dacht met evenveel nostalgie als genoegen aan die tijden van
triomf en nederlaag terug. Daarna nam hij dienst in het leger van Koning Willem I,
huwde een Nederlandsmeisje, maar voegde zich in 1830 bij de Belgische patriotten1..
De zoon, geboren in het deel van Limburg dat in 1839 tot diepe verontwaardiging
van de Belgen aan Nederland terugviel, had geen ander middel om zijn energie te
ontplooien dan door het ontwerpen van de forten rond Antwerpen en de
verdedigingslinie aan de oostgrens - de internationaal beroemde Maasforten - en
door het propageren van Belgische expansie. In 1853 publiceerde hij een werk
getiteld Utilité d'une marine militaire (een van de honderd boeken en brochures die
hij in het licht gaf), waarin hij uiteenzette dat België een vloot moest bouwen, wilde
het de overzeese handel tot ontwikkeling brengen. In 1855 trok hij met een tweede
brochure over dit onderwerp de aandacht van koning Leopold I. Aan zijn geschrift
van 1859, Complément de l'oeuvre de 1830, waarin hij een stoutmoedige
commerciële expansie voorstelde, uitstralend van een Belgische vrijhaven in China,
werkte de Kroonprins wellicht zelf mee, al was het maar door zijn aanmoediging.
Brialmonts enthousiasmes waren nog niet wezenlijk imperialistisch. Hij behield lang
vertrouwen in vrijhandel, verzette zich tegen plannen tot Belgische volksplantingen,
omdat hij de Belgen daar niet geschikt voor achtte en legde alle nadruk op de
economische voordelen van zeevaart en zeehandel die de kracht van de natie
zouden vergroten.
Auguste Lambermont (1819-1905) in wie Leopold II een andere trouwe

medewerker vond, was een totaal andere figuur. Hij stamde uit een boerenfamilie
in Brabant. In 1838 vertrok hij naar Spanje en vocht daar enkele maanden in de
Carlistenoorlogen ter verdediging van koningin Isabella's liberalisme. Hij wilde militair
worden en ervaring opdoen voor de dag dat hij zou moeten strijden voor zijn eigen
vaderland, een ‘vaderland waarvan de toekomst een mysterie is’, zoals hij het
uitdrukte2.. Terug in België vatte hij zijn studie in de rechten te Leuven weer op en
in 1842 kreeg hij een positie aan Buitenlandse Zaken, waar hij snel naar de top
steeg. Spoedig werd hij secretaris-generaal van het Departement.
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In 1863 kwam Emile Banning (1836-1898) op het Departement werken als
bibliothecaris, vertaler en onderzoeker. De twee mannen begrepen elkaar. Banning
schreef, studeerde, vatte samen en droomde; Lambermont onderhandelde en voerde
uit. Ook hun inspiratie was het nationalisme. Expansie was volgens hen de
levensvoorwaarde voor het in al te nauwe banden verstrikte vaderland. De nationale
geest die verkwijnde in de provinciale sfeer van de binnenlandse partijstrijd, zou
sterk en weerbaar worden, meenden zij, als hij werd blootgesteld aan de avonturen
van de wereld. Het ging hun niet in de eerste plaats om Belgische macht; zelfs de
economische factoren, hoe belangrijk ook voor hen, waren ondergeschikt aan de
nationalistische motieven. En ook het filantropische, humanitaire element bleef
secundair. Het is waar, Belgisch imperialisme, vooral in Afrika, zou heilzaam zijn
voor de inlandse bevolking. Maar dat speciaal België zich de taak moest stellen om
beschaving te brengen in zulke primitieve maatschappijen, was toch een bewering
die steeds werd gesteund door het beroep op het prestige dat de natie daarmee
winnen zou. Evenals het territoriaal-Europese expansionisme van België, waar
Banning zo uitvoerig over placht te schrijven3., werd het koloniale expansionisme
door deze mensen gevoeld als een functie niet zozeer van Belgiës surplus aan
kracht als wel van 's lands internationale en innerlijke zwakte. De oudste
medewerkers van Leopold II behoorden nog tot de generatie, die de revolutionaire
schepping van 1830 met alle beschikbare middelen meende te moeten bevestigen
en versterken. Ook Banning, hoewel veel jonger dan Brialmont en Lambermont,
paste in deze burgerlijke intellectuele sfeer, waarvan robuuste arbeid, een vlammend,
enigszins puriteins patriottisme en angst voor de toekomst de kenmerken waren.
Die schepping van 1830 immers was onvoldoende. In een brochure van 1882,

die wellicht door Emile Banning zelf geschreven werd, al is daar geen bewijs voor,
maar die in elk geval wel bij hem past4., werkte de schrijver deze nerveuze gedachte
consequent uit. De Belgische bevolking, dacht hij, groeit zo snel dat zij over een
eeuw verdubbeld zal zijn. Om al die monden te voeden moeten wij Belgen meer
exporteren en dus onze industrie steeds meer uitbreiden. Daardoor zal ons
fabrieksproletariaat, onontwikkeld, hopeloos arm, zonder enige kans om aan zijn
ellendige lot te ontkomen, eveneens toenemen. Terwijl nu aan de basis van de
maatschappij de demoraliserende werking van de industrie heviger wordt, ontstaat
aan de top een burgerlijke ontaarding van ernstige soort: juist door de groei van het
proletariaat immers zal de sociale mobiliteit in deze al te volkrijke gemeenschap
van de toekomst afnemen en kunnen geen frisse krachtenmeer aan de elite worden
toegevoerd. Er is slechts één uitweg: kolonisatie, en slechts één nog onbe-
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treden gebied: Midden-Afrika. Zeker, wij zullen dit gebied niet kunnen veroveren
zonder oorlog. Is dat verkeerd? Misschien, misschien ook niet. Het zwarte ras is
inferieur aan de blanken en het kan voor de negers slechts een voordeel zijn als zij
door Europeanen worden geregeerd. Indien het nodig zou blijken sommige half
wilde stammen te bestrijden die toch vroeg of laat zullen moeten verdwijnen en
waarvan het behoud geen enkel belang voor de mensheid heeft, moeten wij dat
risico dan vermijden? Er is een verband tussen de militaire kracht van een volk en
zijn vooruitgang. En hoe smartelijk oorlog ook is, wij moeten aan onze eigen
bevolking onderhoud en levensruimte geven. De schrijver dacht bovendien aan de
mogelijkheid om in de kolonie strafgevangenen op te bergen en nuttig bezig te doen
zijn, zoals in Australië, en om er de onrustigen en de asocialen heen te zenden.
Maar vooral zal koloniaal bezit het nationale Belgische karakter veranderen en dat,
meende hij, is een absolute noodzaak als de onvoltooide natie van 1830 in stand
wil blijven.
Voor de Koning (1835-1909) lag de zaak wezenlijk anders. Hij gebruikte voor zijn

propaganda alle argumenten die hij vinden kon, economische, humanitaire,
nationalistische, in een bonte verscheidenheid en soms zeer wonderlijke
aaneenschakeling. Al jaren voor zijn troons-bestijging in 1865 bepleitte hij de stichting
van koloniën, steeds wijzend op de welvaart en de roem die speciaal kleine staten
- van de oude Griekse steden tot de zeventiende-eeuwse Nederlandse Republiek
- op dat gebied verwerven kunnen. Zonder twijfel betekende vooral het Nederlandse
koloniale bezit, waarin België na 1830 geen toegang meer had, voor hem een fraai
voorbeeld; juist dat bracht hem op de gedachte dat een kleine kuststaat niet compleet
kan zijn zonder overzeese gebiedsdelen. De koloniale concepties waarvan hij uitging,
waren dan ook sterk historisch: in beginsel maakten zij de hele Nederlandse evolutie
door. Nadat hij zich aanvankelijk had willen beperken tot het stichten van
handelscompagnieën volgens het Nederlandse en Engelse patroon van de
zeventiende eeuw, organiseerde hij later een stelsel dat in Nederlands Oost-Indië
in de jaren 1850 en 1860 - de jaren van Leopolds eerste imperialistische
overpeinzingen - nog in vigeur, maar in de jaren 1880 en 1890, toen zijn eigen
kolonie tot stand kwam, al sinds decenniën verlaten was. Op zichzelf waren 's
Konings koloniale ideeën niet buitengewoon cynisch, maar ze waren onnauwkeurig
en gemakzuchtig. Terwijl hij eerst wel eens had gemeend dat koloniën Belgische
bevolkingsoverschotten konden opnemen en zo het nijpende sociale probleem
konden oplossen, bekeerde hij zich, toen hij Midden-Afrika eenmaal als
expansiegebied gekozen had, tot het type van de ‘colonie d'exploitation’. Zulk een
exploitatie van primitieve landen prees hij als een
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grootse taak. In 1889 schreef hij aan minister Beernaert in zijn haastige stijl, waarin
argumenten gebruikt worden als retorische en niet als logische elementen: ‘Door
de zaak van de mensheid en de vooruitgang te dienen treden de volkeren van de
tweede rang op als nuttige leden van de grote familie der naties. Een industrie- en
handelsnatie als de onze moet zich meer dan enige andere inspannen om
afzetmarkten te veroveren voor al zijn werkers, intellectuelen, kapitalisten of
handarbeiders. Deze patriottische zorgen hebben mijn hele leven beheerst. Zij zijn
het die de schepping van het oeuvre africaine hebben bepaald.’5.
Als Kroonprins en in zijn beginjaren als Koning zocht Leopold ijverig naar gebieden

die voor Belgische expansie, van welke aard ook, in aanmerking kwamen. Zouden
Engels Borneo, het Verre Oosten, de Filippijnen, Zuid-Amerika, Moçambique op de
een of andere manier mogelijkheden bieden? Zelfs hoopte hij in de jaren zeventig
een ogenblik de Transvaal als kolonie te kunnen verwerven, wat bijzonder
aantrekkelijk leek, want men zou er Vlaamse boeren vestigen die er zich, trouwe
katholieken die zij waren, snel zouden thuis voelen te midden van hun calvinistische
ras- en taalgenoten6.. Maar ook dit onzinnige plan liep op niets uit. Portugal, Spanje
en Nederland gingen niet in op suggesties om stukken van hun koloniale gebied te
verkopen - al had Nederland in het begin van de jaren zeventig de Afrikaanse
Goudkust wel aan Engeland afgestaan - en ten slotte besloot de Koning een poging
te doen in de nog maar gedeeltelijk geëxploreerde gebieden van Centraal-Afrika.
Van 1876 af, toen hij in Brussel een internationale conferentie bijeenriep van
geografen en deskundigen om de problemen vanMidden-Afrika te bespreken, legde
hij er zich met al zijn verbijsterende werkkracht, volharding en onuitputtelijke sluwheid
op toe om een slechts aan hem toebehorend domein te verwerven in die gebieden7..
Na 1876 kende hij geen aarzeling meer. Hij wist wat hij wilde: geen Belgische kolonie,
geen ‘colonie de peuplement’, maar een Afrikaans rijk en wingewest dat voor hem
zou zijn wat Java was geweest voor koning Willem I der Nederlanden.
Nog geen Europeaanwas in 1876 van de Kongomonding oostwaartsMidden-Afrika

binnengetrokken. Dank zij elkaar vrij snel opvolgende, maar steeds slechts
gedeeltelijk geslaagde ontdekkingsreizen echter begon toch iets bekend te worden
van de geheimen van het binnenland en kreeg men een duidelijker beeld van de
loop der rivieren. Geen Belg had zich hier overigens nog gewaagd. Aan de westkust
waren evenmin Belgen. Daar lagen factorijen van Fransen, Engelsen, Spanjaarden,
Portugezen en vooral van Nederlanders, die er met hun 35 posten een groot aandeel
hadden in de handel met de inlandse bevolking en wellicht niet ten onrechte
pretendeerden het meest direct geïnteresseerd te zijn bij de commerciële aspecten
van de zaak. Overigens werkte de Afrikaansche
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Handelsvereeniging, in 1867 gesticht door twee beroemde Rotterdamse zakenlieden
die al in 1857 met hun handel op Afrika's Westkust begonnen waren, met verlies;
haar ineenstorting in 1879 zou een cause célèbre worden in de Rotterdamse
geschiedenis8.. Maar haar opvolgster, de NieuweAfrikaanscheHandelsvennootschap,
wist een profijtelijke handel vooral in sterke drank en wapens te voeren9.. Hoe dat
echter zij, Leopold II had te rekenen met het feit dat in de streken, waar hij zijn
belangstelling op richtte, alle mogelijke individuen en groepen uit andere landen
actief waren, maar nergens landgenoten van hemzelf. Tot aan het einde van de
jaren 1880 waren er zelfs geen Belgische missionarissen in een gebied waar Franse
priesters, Engelse, Amerikaanse en Scandinavische protestanten toen al lang aan
het werk waren10..
Leopold II heeft kans gezien profijt te trekken van de Belgische afwezigheid. Juist

zij immers maakte dat het internationale en idealistische karakter waarvan hij zijn
onderneming voorzag, tenminste een schijn van zin had - en die schijn was zowel
voor de andere Europese mogendheden als voor de Belgen zelf voldoende om de
Koning zijn gang te laten gaan. In feite bleek de door Leopold gepresideerde
Association Internationale Africaine11., die tijdens de geografische conferentie te
Brussel in september 1876 werd opgericht met de opdracht het Kongobekken te
onderzoeken en de slavernij te bestrijden, al in het begin van 1877 geen levenskracht
te bezitten. Geen van de deelnemende landen, en zeker Engeland niet, was bereid
er veel geld in te steken. Toen in september 1877 bekend werd dat H.M. Stanley
Kongo van zijn bovenloop af westwaarts gevolgd had tot de monding, greep Leopold
zijn kans en nam de Engelsman in dienst. In november 1878 stelde de Koning, op
advies en met medewerking onder andere van de directeuren der Afrikaansche
Handelsvereeniging, een Comité d'études du Haut-Congo samen, dat door
internationaal kapitaal werd gefinancierd. Het zou moeten toezien op een nieuwe
reis van Stanley en middelen vinden om de verbindingen aan de Kongomond te
verbeteren. In 1879 echter ging de Afrikaansche Handelsvereeniging failliet. Leopold
II haastte zich van dit enorme schandaal gebruik te maken. Hij restitueerde het
kapitaal dat de Handelsvereeniging ter beschikking had gesteld en hief het Comité
op. Toen had hij alles in eigen hand, al bleef hij beweren dat zijn Associatie
internationaal was en het door hemzelf geliquideerde Comité nog bestond. Het
merkwaardigste was wel, dat zelfs Stanley in Afrika nog jaren in de waan werd
gelaten dat hij werkte voor dat al lang niet meer aanwezige Comité.
Van 1879 af verbleef Stanley vele jaren vrijwel onafgebroken in Afrika. Hij baande

zich een weg van de mond van de Kongo tot Stanley Pool en vandaar naar Stanley
Falls, bijna 2000 km van de Atlantische Oceaan.
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Zijn opdracht was om zoveel mogelijk land te kopen van de negerhoofden die geacht
werden het te bezitten, en dat te plaatsen onder de soevereiniteit van het Comité
d'études, of, toen hij eindelijk vernam dat dit niet meer bestond, van een ander
vrijwel imaginair instituut dat Leopold de Association Internationale du Congo
noemde. Langzamerhand scheen de situatie echter enigszins riskant voor hem te
worden. Sommige andere staten, Portugal, Engeland en tot op zekere hoogte ook
Duitsland, begonnen te veronderstellen dat zij, al werden hun eigen belangen
misschien door Leopold niet in gevaar gebracht, toch in elk geval bij zijn nog wat
onduidelijke activiteiten betrokken waren en Frankrijk kreeg zelfs wel lust om het
gebied zelf in beslag te nemen. De Europese kanselarijen werden actief. Ten slotte
leidden alle mogelijke op zichzelf boeiende maar in wezen aan de Kongokwestie
vreemdemanoeuvres ertoe, dat in november 1884 in Berlijn een conferentie geopend
werd die het probleem zoumoeten oplossen12.. Uiteraard wachtte Leopold het verloop
van zaken niet passief af. Zijn talrijke relaties en de Belgische diplomatie werden
ingespannen om de onderneming te beschermen. Het is overigens merkwaardig
dat er in België ook bij hen, die zich tegen Leopolds koloniale plannen verzetten,
geen bezwaar rees tegen zijn gebruik van de Belgische diplomatieke dienst. In april
1884 slaagde hij erin om de Verenigde Staten zover te krijgen dat zij de Association
Internationale du Congo als een soevereine regering van Kongo erkenden, na
onderhandelingen waaruit eigenlijk slechts één ding duidelijk bleek: namelijk dat de
Amerikanen geen flauw idee hadden van wat Leopold uitvoerde13.. In dezelfdemaand
behaalde Leopold ook tegenover de Fransen een fraai succes. Dezen zagen af van
Kongo, maar verkregen een overigens slecht geformuleerd recht van voorkeur (‘droit
de préférence’) als de Association eens gedwongen zou zijn haar bezittingen op te
geven. In twee opzichten vergisten de Fransen zich: zij rekenden erop dat de
Association inderdaad na niet al te lange tijd zou instorten en Leopold zijn ambities
zou moeten laten varen en zij waren er ten onrechte van overtuigd dat de Britten
het gebied in beslag wilden nemen. Nu het echter duidelijk was dat Frankrijk ervan
zou profiteren als de Association verzwakte en het bovendien, zij het slechts impliciet,
de Association als staat erkend had, was het nuttig voor de andere mogendheden
om Leopolds onderneming te steunen. Op 8 november 1884 gaf Bismarck zijn zegen
aan de activiteiten van de Belgische vorst op voorwaarde dat de handel in de
Kongostaat volstrekt vrij zou zijn.
De Conferentie die een week daarna te Berlijn begon, verschafte Leopold zijn

koloniale rijk. Er namen op uitnodiging van Duitsland en Frankrijk niet minder dan
veertien staten aan deel. Leopolds Association was niet officieel vertegenwoordigd,
maar de Verenigde Staten,
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Duitsland en België namen graag de taak op zich haar belangen te verdedigen en
de Belgische afgevaardigde Lambermont, geassisteerd door Banning, toonde zich
een kundig onderhandelaar. Natuurlijk stonden dezen bijna dagelijks in contact met
de Koning. Lambermont kon overigens allerminst optreden als een kampioen van
Belgisch expansionisme. De Belgische regering, die in juni 1884 van de duidelijk
antikoloniale liberalen was overgegaan in de handen van de katholieken en in
oktober onder leiding van de voorzichtige Beernaert kwam te staan, werkte Leopold
niet tegen, maar was bereid noch in staat hemmet kracht te steunen. De Conferentie
(nov. 1884-febr. 1885) had iets spookachtigs. Zij was door Frankrijk en Duitsland
bijeengeroepen om het Engeland moeilijk te maken. Engeland echter bleek met
Duitsland juist tegen Frankrijk samen te werken. De Conferentie hield zich bezig
met Kongo. De Association echter was niet alleen niet officieel vertegenwoordigd,
zij werd ook nauwelijks genoemd, hoewel ieder al spoedig begreep dat zij juist dank
zij de Conferentie een internationaal erkend bestaan zou krijgen. Met grote
zorgvuldigheid hield men bovendien de schijn op dat België niets te maken had met
de privézaken van Leopold: maar de Conferentie van Berlijn, die een neutrale staat
in Afrika aan het scheppen was, geregeerd door Leopold II, had toch wel een duidelijk
precedent in de Conferentie van Londen, die een halve eeuw geleden een neutrale
staat België stichtte, geregeerd door Leopold I.
Leopold II kon tevreden zijn met het resultaat. Weliswaar verhinderden de Fransen

en Portugezen ten slotte de poging van de andere grote mogendheden om de
toekomstige Kongostaat een afdoende neutraliteitsgarantie te geven, toch kreeg hij
wat hij wilde. De Europese mogendheden erkenden zijn Association als een
soevereine staat, die het recht had de slotacte van de Conferentie te tekenen. Wat
het grondgebied ervan betreft, de Fransen en Portugezen slaagden er niet in hun
claims op grote stukken van de Kongodelta te doen erkennen en moesten wijken
voor de meerderheid die het enorme jonge rijk een uitgang naar zee wilde
waarborgen. Voor de rest namen de diplomaten zonder discussie aan dat de
verdragen, die de Association gesloten had met meer dan 450 Afrikaanse
stamhoofden, rechtsgeldig waren en afstand van soevereiniteit inhielden. Ook
twijfelde niemand eraan dat de inbezitneming van deze gebieden door een Europese
mogendheid gunstig was voor de bewoners en dat Leopold vooruitgang en
beschaving zou brengen in een barbaarse duisternis. Vrijhandel, strijd tegen de
slavernij, een vorm van neutraliteit, dat zouden de beginselen van deze voorbeeldige
jonge staat zijn. Van alle kanten wenste men Leopold geluk met zijn succes en
prees men hem om zijn brave en onbaatzuchtige idealisme.
Leopold kon nu zijn zogenaamd internationale associatie omzetten in
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een ordentelijk koninkrijk waarvan hij uiteraard zelf de soeverein was of, beter nog,
waarvan hij de eigenaar meende te zijn. Dit echter vereiste Belgische steun,
aangezien de constitutie een Belgische vorst verbood een tweede kroon te
aanvaarden zonder een met twee derde meerderheid gegeven toestemming van
het Parlement. Voor het eerst moest de natie zich uitspreken over Leopolds koloniale
politiek. Iedereen wist hoe zij dacht: zij wilde geen koloniale verantwoordelijkheden.
Toen Leopold II in 1876 zijn geografische en filantropische conferentie in Brussel
organiseerde, waren er in België geen mensen die zich voor de Afrikaanse
aardrijkskunde of voor de strijd tegen de slavernij interesseerden14.. Indien de politieke
partijen in de volgende jaren een opinie formuleerden, dan bleef deze steeds bepaald
door binnenlandse ressentimenten: de liberalen vreesden dat de katholieken het
heilloze klerikalisme over de wereld zouden verspreiden, terwijl de katholieken na
een eerste uitbarsting van naïef enthousiasme over Leopolds menslievendheid al
spoedig overal vrijmetselaars en atheïsten aan het werk meenden te zien. Voor de
socialisten was de zaak nog eenvoudiger. Zij vonden dat 's Konings filantropie beter
besteed zou zijn aan de verpauperde arbeidersmassa's in eigen land15.. Toch
reageerde het publiek positief op bepaalde kanten van het koninklijke initiatief. In
1876 wedijverden alle mogelijke groepen, instanties, verenigingen, dagbladen,
stedelijke en provinciale besturen met elkaar in het betuigen van trouw aan een zo
edelmoedig vorst en het beloven van steun aan een zo edelmoedig werk16.. In 1885
herhaalde dit verschijnsel zich. Toen Leopold II, zoals men het voorstelde, vereerd
werd met de opdracht van de Berlijnse conferentie om op eigen verantwoordelijkheid
zijn grote missie voort te zetten, stroomden hem gelukwensen toe afkomstig van
de eenvoudigste particulieren tot de machtigste bestuurslichamen, van de kleinste
gehuchten tot de hoogste kringen17..
Het Parlement bleef onbewogen. Natuurlijk, het stond de Koning in april 1885 toe

om zijn nieuwe kroon aan te nemen: het kon ten slotte Leopold niet verloochenen.
Maar het deed nauwelijks een poging om iets van enthousiasme te tonen. Het enige
wat het zorgvuldig deed blijken, was zijn weigering om voor België enige
verantwoordelijkheid, vooral ook op het financiële vlak, te aanvaarden. Leopold
protesteerde niet. Hij had nu eenmaal beweerd dat zijn eigen middelen voldoende
waren en hij wilde ook zeker geen politieke inmenging in zijn bedrijf. Toch was zijn
positie even vals als die van het Parlement. Het was pure theorie dat hij als particulier
absolutist Kongo zou regeren en als constitutioneel vorst België. Zijn kapitaal dankte
hij ten slotte aan zijn vorstelijke functie en het was zonder meer duidelijk dat een
particuliere miljonair uit Europa geen Afrikaanse staat kon stichten. Ook zijn relatie
met de
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Belgische publieke opinie was onzuiver. De geestdrift van de natie, hoe luidruchtig
ook, bleef binnen de strikste beperkingen gevat. Zij bewonderde haar Koning maar
droeg niet veel meer dan woorden bij. De zakenlieden hadden voor het werk geen
geld ter beschikking, de Kerk geenmissionarissen, de Belgen in het algemeen geen
energie. In 1889 werkten in de Kongostaat 175 Belgen en 255 blanken uit andere
landen. In 1908, toen Leopolds privéstaat door België werd geannexeerd, waren er
nog altijd niet meer dan 1700 Belgen op een totaal van 3000 blanken18..
Indien men, zoals zovelen deden in de negentiende eeuw, ervan overtuigd zegt

te zijn dat handel beschaving en ontwikkeling brengt, dan betekent het niet eens
kritiek als men constateert hoezeer Leopolds Kongopolitiek door financiële ambities
werd beheerst. De Koning had veel geld nodig. Van 1878 tot 1885 stak hij uit eigen
zak tien miljoen franken in de zaak19., maar daarna begonnen de kosten eigenlijk
pas goed op te lopen. De Berlijnse Conferentie had geëist dat het omschreven
gebied van de staat binnen korte tijd ook werkelijk in beslag genomen zou worden
en dit maakte kostbare expedities en veel organisatie nodig. Al zeer spoedig bleek,
dat Leopolds kapitaal - hij had indertijd vijftien miljoen franken geërfd van zijn vader
en er profijtelijk mee gemanipuleerd - onvoldoende was voor het vestigen van een
staat. In 1887 gaf het Belgische Parlement de Koning permissie om een lening in
België uit te schrijven, maar zij mislukte. In 1889 stemde het erin toe dat de regering
voor tien miljoen deelnam aan de bouw van een spoorweg in de onbevaarbare
Kongodelta. Het was natuurlijk niet genoeg. Leopold ging over tot krachtiger
maatregelen: in november 1889 kwam te Brussel een conferentie van afgevaardigden
der Europesemogendheden bijeen om de strijd tegen de slavenhandel te bespreken.
Zij droeg de Koning formeel op zich daaraan te wijden met als beloning de hem vijf
jaar tevoren in Berlijn onthouden vergunning om invoerrechten in Kongo te heffen.
Alleen de Nederlandse regering die opkwam voor de belangen van de Nieuwe
Afrikaansche Handelsvennootschap - zij had 75% van de Europese handel op de
Kongostaat in handen - weigerde voorlopig het vrijhandelsprincipe van de Berlijnse
Conferentie los te laten, maar werd ten slotte door Duitse en Engelse druk
gedwongen haar tegenstand op te geven20.. In 1892 begon Leopold II inderdaad met
een actie tegen de Arabische slavenhandelaars in het oostelijk deel van de
Kongostaat - nadat gebleken was dat zijn door weinig idealistische, maar zeer
praktische compromissen bepaalde betrekkingen met hen niet meer te handhaven
vielen. Zijn campagnes leken overigens meer op een veroveringsoorlog dan op een
strijd tegen de slavernij21.. Toch waren zij voor de stemming in België van veel belang
want natuurlijk zagen de Belgen 's Konings optreden graag omstraald door het licht
van hoge principes.
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De verhouding van België met Kongo was inmiddels wezenlijk veranderd. Niet alleen
met betrekking tot de invoerrechten behaalde Leopold een succes, ook van het
Belgische Parlement verkreeg hij een concessie. Het was immers vanzelfsprekend
dat de toegestane invoerrechten nooit voldoende zouden zijn voor de behoeften
van de jonge staat en dat ook op andere manieren kapitaal moest worden gevonden.
Wat lag meer voor de hand dan dat de Belgische staat het verschafte nu het
Belgische publiek geen geld aan Kongo bleek te durven uitlenen? Leopolds idee
was zeer eenvoudig. Hij verwachtte dat de Belgische staat hem een bedrag ter
beschikking zou stellen, groot genoeg om de Kongostaat tot ontwikkeling te brengen.
Liepen de Kongozaken eenmaal naar behoren, dan was verdere Belgische steun
natuurlijk niet meer nodig en kon hij op zijn gemak de baten van zijn werk innen en
gebruiken voor de doeleinden waar hij smaak in had: grandioze openbare gebouwen
en triomfantelijke lanen. Op den duur was Kongo voor de natie bestemd en Leopold
was gaarne bereid een testament op te stellen waarin hij de staat aan België
legateerde. Het is wel heel merkwaardig dat hij, die altijd geprezen is om zijn begrip
voor de constitutionele monarchie, niet heeft ingezien dat deze constructie
onaanvaardbaar moest zijn voor een zichzelf respecterend Parlement. Dit immers
zou worden gevraagd geld te voteren voor een onderneming waarop het geen
toezicht had en het kreeg in een onbepaalbare toekomst een geschenk beloofd,
waarvan het de waarde niet kon schatten en de aard niet definiëren. Het bleek dan
ook al spoedig dat dit plan geen kans maakte. De liberale oppositie zou zich er in
elk geval tegen hebben verzet. Toch was haar houding in 1890 essentieel
verschillend van vroeger. Zeker, zij voelde geen echte behoefte aan koloniën maar
kon zich nu tenminste verzoenen met de gedachte, mits aan het Parlement opening
van zaken en een zekere mate van controle gegeven werden. De Koning en het
kabinet Beernaert echter wilden iets heel anders, namelijk Belgische steun van heel
korte duur met het doel om de onderneming tot de dood van Leopold II juist
onafhankelijk te maken van Belgische hulp en toezicht22.. Het was dus noodzakelijk
om bescheidener te worden. Leopold had eerst op 150 miljoen franken gehoopt,
nu vroeg hij 25 miljoen. Eerst had hij zijn dood genoemd als het tijdstip waarop
België Kongo zou ontvangen, nu gaf hij toe dat na het aflopen van de renteloze
lening in 1901 België kiezen mocht tussen terugbetaling ervan door Kongo of
annexatie van de kolonie. In deze vorm aanvaardde het Parlement het voorstel (juli
1890). Het was opnieuw een onzuiver compromis, vooral ook omdat Leopold er niet
aan dacht het rijk bij zijn leven werkelijk af te staan.
Van 1890 af voerde Leopold II geleidelijk het stelsel in waar hij steeds naar had

gestreefd: exploratie, occupatie en exploitatie van het Kongorijk
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door de staat zelf en die staat was hij. Kongo werd gesloten. Tot grote
verontwaardiging ook van een man als Beernaert drong Leopold de Belgische en
buitenlandse handelscompagnieën zoveel mogelijk uit de markt. Tegelijkertijd stortte
hij zich in nieuwe financiële avonturen waardoor de regering de schrik om het hart
sloeg. Wat viel er tegen te doen? Bij de grondwetsherziening van 1893 werden uit
de constitutie van 1831 mogelijke formele bezwaren tegen Belgische annexatie van
het gebied weggewerkt; tegelijkertijd werden in de nieuwe grondwet twee belangrijke
bepalingen opgenomen tegen voortzetting van een koninklijk-autocratisch bewind
na de eventuele annexatie: de regeringsvorm van toekomstige Belgische koloniën
zou door de Belgische wetgevende macht worden bepaald en Belgische
dienstplichtige soldaten zouden niet tegen hun wil naar de koloniën gezonden
worden23.. In 1894 waren zowel het katholieke kabinet als de éminences grises van
het Departement van Buitenlandse Zaken, Lambermont en Banning, zo verbitterd
en angstig dat zij onmiddellijke overneming van Kongo wilden. Leopold zelf, wiens
hulpmiddelen totaal waren uitgeput, zag evenmin een andere oplossing. Er ontstond
een onvoorstelbaar ingewikkelde situatie. In februari 1895 gaf de regering aan de
Kamer een ontwerp tot overneming van Kongo in behandeling. Een speciale
commissie van 21 leden zette zich onmiddellijk aan de studie ervan, maar het land
zelf werd overspoeld door een zo heftige discussie dat de regering ten slotte besloot
haar wetsontwerp bij de commissie te laten en niet aan een parlementaire discussie
te onderwerpen.
Het kabinet kon niet veel anders. De parlementaire positie ervan was op zichzelf

sterk genoeg om elk avontuur te riskeren, maar het werd verzwakt door een
onvermijdelijke onzekerheid over de toekomst. In oktober 1894 was de democratie
in België in werking gesteld, toen er de eerste verkiezingen volgens het nieuwe
stelsel gehouden werden. De resultaten waren verbijsterend. In de in juni 1892
gekozen Kamer hadden de katholieken 91 zetels, de liberalen 61. In die van 1894
waren de katholieken tot 104 gestegen en de liberalen tot 20 gedaald. Zij vormden
nu de kleinste fractie in het Parlement want de socialisten deden hun intree met niet
minder dan 28 man. Overigens was deze uitslag natuurlijk geen getrouwe
weerspiegeling van de nationale opinie. In de eerste plaats hadden de liberalen,
die 537 000 stemmen op zich verenigden tegen de katholieken 962 000 en de
socialisten ruim 300 000, ernstig geleden onder het nog steeds gehandhaafde
meerderheidsprincipe; hun aanhangers waren over het hele land verspreid en
zodoende zwakker dan de katholieken in Vlaanderen en de socialisten in deWaalse
provincies. Maar ook de stemmenaantallen gaven wegens het meerstemmige
systeem geen duidelijk inzicht in de werkelijke toestand. Aangezien de socialistische
kiezers weinig extrastemmen bezeten kunnen hebben en het totale aantal kiezers
ongeveer 1 360 000 bedroeg,
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magmen aannemen dat minstens 20% van het electoraat op de socialisten stemde.
In België moest nu dus rekening worden gehouden met het feit dat de socialisten
er zowel wat hun stemmenaantal betrof als met hun 28 zetels in een Kamer van
152 man veel sterker waren dan in welk ander land van West- en Midden-Europa
ook.
In 1895 bleek al heel snel dat de socialisten tot geen enkele concessie ten aanzien

van Kongo bereid waren. Zij koesterden geen illusies over de filantropische
doelstellingen en propaganda van de onderneming en verbonden hun principiële
verzet tegen alle imperialisme met bijtende kritiek op de onbeschaamde winzucht
van de Koning. In de mogelijkheid dat na annexatie van Kongo de Belgische natie
of haar leidende klassen in staat zouden zijn Leopold uit te schakelen, geloofden
zij blijkbaar volstrekt niet. De links-liberalen en radicalen deelden het socialistische
standpunt; de rest van de liberale partij, in het Parlement nu bijna zonder betekenis,
voelde op dit ogenblik weinig neiging om koloniale experimenten te steunen, vooral
ook omdat tot nu toe Belgische interventie steeds uitsluitend om financiële redenen
gevraagd werd. De katholieken waren hoogst onzeker. Zonder twijfel meenden de
meesten dat Kongo op den duur Belgisch bezit zou wordenmaar zij zouden, gegeven
de moeilijke omstandigheden van het ogenblik, een beslissing liever uitstellen. Er
waren trouwens elementen in de bestaande toestand die zij positief waardeerden.
De Koning vond in het Kongorijk een uitlaat voor zijn angstwekkende energie en
niemand kon voorspellen wat voor initiatieven hij zou gaan nemen als hij van zijn
Kongolese taak afstandmoest doen. De katholieken en de liberalen waren bovendien
bang voor de militaire gevolgen van annexatie. Zou België niet verplicht zijn grote
aantallen soldaten te zenden naar die barbaarse streken? De Franse moeilijkheden
in Indo-China waren een waarschuwend voorbeeld; ook heeft de scherp antikoloniale
stemming van de Franse publieke opinie zonder enige twijfel de Belgische reacties
beïnvloed. Eigenlijk was in België de democratische vleugel van de katholieke partij
de enige politieke groepering die imperialistisch trachtte te denken. Haar motieven
waren zeer gemengd. Deze jonge agitatoren wilden bij de tijd zijn, modern en
progressief; in hun ogen bezat het imperialisme deze kenmerken. Zij leefden ook
in grote vrees voor de socialisten. Als die in 1901 bij het aflopen van de tienjarige
lening aan de macht zouden zijn, wat hun een reële mogelijkheid leek, dan kwam
er van annexatie natuurlijk niets terecht, zodat het zaak was de kolonie onmiddellijk
over te nemen nu het nog kon. Bovendien zou een revolutie van de Belgische
paupers, die zij als bijna onafwendbaar beschouwden, wellicht dank zij de Afrikaanse
rijkdommen toch nog kunnen worden voorkomen.
De reactie van Leopold II op de felle debatten in het land en op het regeringsbesluit

om de kwestie der annexatie op te schorten was handig: hij
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toonde zich verontwaardigd over de verguizing van zijn nobele bedoelingen en
bereid het grote werk dan maar zelf voort te zetten, mits het Parlement in zijn ergste
noden voorzag. Uiteraard deed het dit. Met grote opluchting voteerde het het
overigens bescheiden bedrag van bijna zeven miljoen franken. Ook de Koning was
opgelucht nu hij zijn Kongo ten slotte niet hoefde af te staan. En juist in 1895 begon
de kolonie eindelijk wat op te leveren. De export van rubber steeg van 100 ton in
1890 tot 500 ton in 1895, 1300 in 1896, 2000 in 1898, 6000 in 1901. De waarde van
de totale uitvoer uit Kongo bedroeg in 1892 11,5 miljoen franken, in 1900 47,5
miljoen. Veel van de winst kwam de Koning zelf ten goede. Van 1896 tot 1906 zou
het zogenaamde Domaine de la Couronne - dat was het gebied door Leopold geheel
voor zichzelf gereserveerd naast een streek die voor de staat produceerde en een
derde zone waarin particuliere maatschappijen werden toegelaten - een zestig
miljoen franken winst hebben gemaakt. Omstreeks 1900 begon Leopold België naar
zijn smaak te verfraaien met monumentale bouwwerken en avenues. Tot 1908 gaf
hij daar, naar men berekend heeft, ruim dertig miljoen aan uit24.. De gedachte dat
zulke winsten besteed moeten worden aan de ontwikkeling van de kolonie zelf, was
hem vreemd. Zijn leven lang heeft hij vastgehouden aan de
vroegnegentiende-eeuwse conceptie, die hij kende uit de geschiedenis van
Nederlands Oost-Indië, dat koloniale baten aan het moederland ten goede moeten
komen.
In het midden van de jaren 1890 was kritiek op Leopolds Kongolese methodes

bepaald niet nieuw meer. Vooral zijn harde strijd met de particuliere ondernemers
nam veel weg van de glorie die de actie tegen de Arabische slavenhandelaars hem
verschafte. Na 1895 begon de kritiek zich te richten op de gevolgen die zijn
monopolistische exploitatiepolitiek voor de negerbevolking had. Het is niet
verwonderlijk dat zij scherper werd naarmate de Kongolese winsten vermeerderden
en dat zij uitgroeide tot een internationale campagne die de Belgen ten slotte dwong
om de Kongostaat te annexeren en de daar gevoerde politiek onder democratisch
toezicht te plaatsen. België reageerde vrij langzaam. Weliswaar veroordeelden de
Belgische radicalen en socialisten, afgaande op buitenlandse informatie, de
schandalen die in Kongo plaatshadden, zij vonden betrekkelijk weinig gehoor. Toen
België in 1901, na het aflopen van de tienjarige lening van 1890, opnieuw de
gelegenheid had om de verantwoordelijkheid voor de Kongostaat zelf op zich te
nemen, bedankte het land nog eens voor de eer. Het katholieke kabinet wilde
begrijpelijkerwijs een herhaling van 1895 vermijden en niet een tweede keer in zo
pijnlijke verlegenheid worden gebracht; de Koning was fel gekant tegen annexatie
en keerde zich zo scherp en hatelijk tegen zijn oude vriend Beernaert dat deze een
voorstel tot overneming van Kongo snel introk. Natuurlijk wist iedereen dat deze
passivi-
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teit niet duren kon. Leopold was 66 jaar en bij zijn dood zou de natie zich in elk geval
moeten uitspreken over haar plannen. Desondanks stelde men in 1901 de beslissing
uit en vroeg Leopold niet eens de 25 miljoen franken van 1890 terug te betalen.
Pas zeven jaar later aanvaardden de Belgische regering en het Belgische

Parlement eindelijk de taak die hun was opgedrongen. Het was zonder twijfel in
hoofdzaak buitenlandse pressie die hen tot het besluit bracht de Kongostaat al vóór
Leopolds dood over te nemen. Vooral na 1901 nam de kritiek op 's Konings politiek
gevaarlijke vormen aan. In 1903 ging de Britse regering zich in het openbaar met
de kwestie bemoeien; in februari 1904 werd het rapport gepubliceerd dat de Britse
consul te Boma, Roger Casement, opstelde na een inspectietocht (juni-sept. 1903)
door het Kongogebied; in maart 1904 richtte E.D. Morel de Congo ReformAssociation
op en bracht daarmee de campagne pas goed op gang. Tegelijkertijd oefenden
Amerikaanse missionarissen met steun van Morel zo veel mogelijk druk uit op de
regering van de Verenigde Staten. Leopold deed wat hij kon om de vloed in te
dammen. In België zelf heerste trouwens ernstig wantrouwen over de motieven, die
tot de Britse agitatie hadden geleid. Men verdacht de Britten ervan dat zij Kongo
zelf in elk geval economisch wilden beheersen nu de kolonie zo winstgevend bleek
en verbaasde zich over de onbeschaamdheid van een volk, dat Belgische
bemoeiingen met Afrika fel bekritiseerde na op de meest cynische manier de Boeren
van hun vrijheid en hun rijkdommen te hebben beroofd. In het buitenland maakte
Leopold gebruik van zijn talloze relaties om zijn politiek te verdedigen. Maar in juli
1904, enkele maanden na de verschijning van Casements rapport, stelde hij een
commissie van onderzoek in, bestaande uit een Belg, een Italiaan en een Zwitser,
die tot maart 1905 in Kongo verbleef en in oktober 1905 op haar beurt een rapport
publiceerde. Dit bevestigde feitelijk alle wezenlijke kritiek die op de koninklijke
methodes was geuit. Het maakte in België diepe indruk. Tot november 1905 hadden
vrijwel alle Belgen behalve de socialisten en de radicalen het als een patriottische
plicht beschouwd om de Koning te prijzen wegens zijn ‘nobele initiatief’ en de
‘wonderbaarlijke ontwikkeling van Kongo onder zijn wijze regering’, zoals de minister
van Buitenlandse Zaken het in een parlementair debat van mei 1903 uitdrukte25..
Nu bleek zijn politiek voor de negerbevolking rampzalig te zijn, al wees de commissie
erop dat haar analyse van bepaalde misstanden geen aanval op de hele
onderneming was en dat de Kongostaat, ondanks alles, veel had bijgedragen tot
verbetering van toestanden, die voor de komst van Leopolds dienaars door alle -
uiteraard door negentiende-eeuwse voorstellingen beheerste - ontdekkingsreizigers
en missionarissen als barbaars en onmenselijk waren gekarakteriseerd.
Leopold II hield de strijd nog een jaar vol. In juni 1906 publiceerde hij een
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reeks documenten, opgesteld in samenwerkingmet de zeer conservatieve katholieke
leider Woeste26., waarin hij de beschuldigingen tegen zijn methodes bestreed maar
tevens een aantal hervormingen afkondigde. Tegelijkertijd zette hij een enorme en
veeltalige propagandacampagne in beweging. Het baatte niet. Niet alleen Londen,
ook Parijs, Berlijn en Washington maakten duidelijk dat zij niet van plan waren
Leopold nog langer zijn gang te laten gaan. Pogingen van Leopold II en het hem
slaafs volgende kabinet om tenminste in België zelf de discussie te doen staken
mislukten jammerlijk. Van 1906 tot 1908 groeide het Kongoprobleem tot een kwestie
die de binnenlandse politiek van België volkomen beheerste. Juist daardoor echter
ging het debat al vrij snel eigenlijk niet meer in de eerste plaats om de hervormingen
die in Kongo nodig waren, maar veeleer om de positie van het koningschap. De
situatie doet denken aan de gebeurtenissen uit de jaren 1860 in Nederland. Zoals
de afschaffing van het cultuurstelsel in Oost-Indië toen had geleid tot een ernstige
constitutionele crisis in het moederland, zo bracht de noodzaak om aan Leopolds
systeem van gedwongen arbeid in Kongo een einde te maken de Belgen tot een
enigszins pijnlijke bezinning op de betekenis van de constitutionele monarchie in
eigen land. Toch nam het debat in België, al was het spannend en toonde de oude
vorst opnieuw wat een buitengewoon intelligente en verbijsterend soepele
tegenstander hij was, zeker niet de proporties aan die de discussie in Nederland
had gekenmerkt. De parlementaire regeringsvorm was in België in het begin van
de twintigste eeuw zoveel hechter dan in het Nederland van de jaren 1860, dat de
nederlaag van Leopold II, waarmee de strijd eindigde, sneller tot stand kwam dan
die van de Nederlandse conservatieven en dat hij slechts een bevestiging van het
bestaande grondwettelijke stelsel betekende, niet als in Nederland de, weliswaar
altijd nog enigszins aarzelende, intree in een nieuwe fase van de constitutionele
ontwikkeling27..
Leopold verloor. In 1906 werd hij door de regering zelf gedwongen zijn tegenstand

tegen de onmiddellijke annexatie van Kongo door België op te geven. In 1907 ging
de discussie over de voorwaarden ervan. De Koning trachtte op verschillende
manieren voor zichzelf en zijn dynastie reusachtige stukken van de kolonie te
reserveren. Zo eiste hij dat België de zogenaamde Stichting van het Kroondomein
(Fondation de la Couronne) zou erkennen. Deze stichting zou het beheer over het
gigantische kroondomein voeren en de winsten storten in een fonds waaruit openbare
werken gefinancierd konden worden. Bovendien wilde de Koning een koloniaal
regeringsreglement invoeren, dat zeer absolutistisch was ingericht en hem grote
invloed zou laten. Het katholieke kabinet dat sinds 1896 - met een korte onderbreking
in 1899 - onder leiding van Paul de Smet de Nayer stond, was eerst bereid de Koning
een eindweegs te volgen, maar
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stuitte op ernstig verzet in het Parlement. Toen het daarvoor besloot te wijken,
verloor het natuurlijk Leopolds vertrouwen. In april 1907 legde De Smet het bijltje
erbij neer. Gedurende de volgende maanden echter werd de toestand steeds
onduidelijker. Pas in het begin van 1908, toen er eindelijk een kabinet optrad - het
stond onder de leiding van Frans Schollaert - dat zich vrijer tegenover de Koning
gedroeg, werd bij het Parlement een wetsontwerp ingediend dat de afschaffing van
het Kroondomein inhield; bovendien zou de toekomstige regeringsvorm van de
kolonie nauwkeurig parlementair toezicht mogelijk maken. Overigens slaagde
Leopold er dank zij geheimzinnige manipulaties in de winsten van zijn domein nog
tot zijn dood voor de dynastie te redden. De Kongostaat echter werd Belgisch. In
augustus verklaarde de Kamer van Afgevaardigden zich voor de overname ervan
en voor het ontworpen koloniale charter. De Senaat volgde. Op 8 oktober 1908
tekende Leopold II de wet die hem van zijn privaatonderneming beroofde. Zijn
koloniale avontuur was ten einde.
Hij was het indertijd naar eigen zeggen begonnen met de bedoeling om België,

dat kennelijk in Europa geen verder grondgebied verwerven kon, tenminste buiten
Europa uit te breiden, om de nationale idee met kracht te ontwikkelen, de welvaart
te doen toenemen en de staat ook op dit terrein gelijkwaardig te maken aan
Nederland. Het was ontaard in een reusachtige exploitatie van een stuk van Afrika
ten bate van zijn eigen schatkist. Pas toen steeds heftiger wordende protesten uit
het buitenland hen daartoe dwongen, namen de Belgische politici met de grootst
mogelijke tegenzin Leopolds staat over. Het leek in 1908 of België zuchtend besloot
te betalen voor de roekeloosheid van een vorst die men te lang zijn gang had laten
gaan. Zo beschouwden de meeste Belgen de situatie ook. Het was overigens wel
een eenzijdige interpretatie. In feite had Kongo de Belgische staat tot 1908 niets
gekost; integendeel, het leverde een flink batig saldo op aan monumenten en
gebouwen. Van 1908 af besteedde de Belgische staat veel meer aan zijn kolonie
en kreeg hij veel minder terug. Toch heeft van de jaren 1870 tot 1950 de Belgische
staat voor Kongo niet meer dan ongeveer zeven miljard franken (berekend volgens
de waarde van 1950) hoeven uit te geven, hetgeen een absurd kleine som is voor
een kolonie die in de twintigste eeuw enorme rijkdommen aan het moederland heeft
opgeleverd28.. Al was de parlementaire houding in 1908 over het algemeen
verantwoord en verstandig, zij werd ten dele bepaald door onjuiste voorstellingen
en er ligt iets paradoxaals in de enigszins klaaglijke berusting waarmee men besloot
zich geweldige schatten te laten opdringen.
Bij de stemming over de koloniale wetten in de herfst van 1908 bleken de partijen

nog aan hun standpunt van 1895 vast te houden, al dwongen
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de omstandigheden sommige van hen tot een andere politiek. Alleen de
christen-democraten waren oprechte voorstanders van de annexatie. Een van hen,
J. Renkin, aanvaardde dan ook direct de portefeuille van koloniën. Hun invloed in
de regering en het Parlement was in de loop van de jaren zo sterk gegroeid dat zij
inderdaad in 1908 belangrijk tot de oplossing van het probleem bijdroegen. De
socialisten en de radicale liberalen bleven anti-imperialistisch, zowel uit principe als
wegens een zeker pessimisme over het economische nut van kolonies. Naar de
mening van deze parlementsleden - 31 socialisten en 21 radicalen - moest Kongo
natuurlijk wel uit Leopolds heerschappij worden bevrijd maar dan aan internationale
zorg worden toevertrouwd29.. De literator Jules Destrée somde de socialistische
bezwaren in een kamerrede welsprekend op. Brengt Kongo profijt, zei hij, dan komt
dat de kapitalisten ten goede, brengt het verlies dan zal de arbeidersklasse het
moeten dragen. De risico's zijn geweldig en wie zal het zijn die de kolonie tegen
andere imperialisten verdedigen moet? Er is voor ons socialisten geen enkele
aanleiding onze handen te bevuilen met de misdaden die alle koloniale politiek
noodzakelijk met zich meebrengt. Wij willen de afschuwelijke erfenis van de
Kongostaat niet aannemen. En zelfs indien een partijgenoot, indien een Vandervelde
de minister van Koloniën zou worden, dan nog zouden wij moeten zeggen: neen,
wij aanvaarden niet dat België verplichtingen in zulke verre en vreemde streken op
zich neemt nu het de ellende van zijn eigen bevolking nog niet heeft verlicht30.. Het
bleek al spoedig dat tegen Destrées veelzijdige en puriteinse argumenten niet te
strijden viel. Emile Vandervelde, die als enig socialistisch kamerlid hier wel een taak
voor België zag en de annexatiepolitiek verdedigde, slaagde er niet in zijn
partijgenoten ervan te overtuigen dat zij als anti-imperialisten een kolonie moesten
verwerven met de bedoeling haar te redden. Hij was een nauw medewerker van
E.D. Morel en een van de eersten die begreep dat de Engelse campagne niet uit
nationaal egoïsmemaar uit humanitaire motieven voortkwam. Hij zelf interesseerde
zich zo diep voor het Kongorijk dat hij deed wat verreweg de meeste tegenstanders
en voorstanders van Leopolds politiek niet deden en wat ook de Koning zelf nooit
had gedaan: hij maakte in 1908 een reis naar de kolonie. De ellende die hij er
waarnam onderging hij, een uiterst gevoelig man, in de eigen ziel31.. In het algemeen
was zijn houding met betrekking tot het koloniale vraagstuk verwant aan dat van de
Nederlandse socialisten die ondanks hun anti-imperialistische principes zich toch
niet aan de nationale verplichtingen tegenover de koloniën wilden onttrekken.
De radicale liberalen hadden eerder dan de socialisten de gruwelen van Leopolds

systeem van gedwongen arbeid aan de kaak gesteld. Nu volgden zij de socialistische
politiek en weigerden zij voor België enig aandeel in koloniale verantwoordelijkheden.
Zij konden niet veel anders, omdat zij
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bij de verkiezingen in feite op de socialisten steunden. De katholieken stemden en
bloc voor de annexatie (op één uitzondering na), sommigenmet overtuiging, anderen
berustend, velen met onverschilligheid. Allen echter erkenden dat het probleem nu
zo snel en efficiënt mogelijk moest worden opgelost. Slechts acht liberalen sloten
zich bij hen aan, onder wie de zeer actieve en later zeer beroemde Paul Hymans.
Hymans - 1865-1941; protestant, advocaat, van 1897 af hoogleraar in Brussel, sinds
1900 kamerlid - was een welsprekend voorstander van de annexatie. Hij en anderen
uit zijn kring waren overtuigde royalisten. Voor hen was de Koning, die zij ook
persoonlijk diep bewonderden, de heersende figuur in de staat, de hoogste
uitdrukking van de nationale eenheid. Nu de liberale partij zelf krachteloos geworden
was, konden alleen zijn macht en inzicht nog een barrière vormen tegen de
katholieken en de socialisten32.. Toch weigerde Hymans 's Konings plannen met het
Kroondomein te steunen. De paradox vanzijn houding bestond hierin, dat hij op
grond van zijn royalisme een bewonderaar was van de Kongopolitiek, maar op grond
van zijn liberale interpretatie der grondwet het koninklijke standpunt van 1906 tot
1908 met scherpte en met effect bestreed. Hij bleef betrekkelijk geïsoleerd. Toen
Kongo echter eenmaal een Belgische kolonie was geworden, verzoenden mensen
als Vandervelde en Hymans hun eigen partijen spoedig met het koloniale bezit. Het
anti-imperialisme werd na 1908 merkwaardig snel opgeborgen.
Het koloniale bestuursstelsel van 1908 was zeer centralistisch; alles werd vanuit

Brussel geregeld. Het werd ook in sterke mate beheerst door de Koning die te zamen
met deminister van Koloniën een gezag uitoefende, waarop het Parlement nauwelijks
inbreuk maakte, al had het daar formeel het recht toe. Pas enkele jaren voor de
Eerste Wereldoorlog werden voorzichtige voorstellen gedaan om aan de kolonie
meer autonomie te geven en zodoende een mogelijkheid te scheppen tot het
oprichten van politiek enigszins verantwoordelijke organen. Er werd echter geen
gevolg aan deze suggesties gegeven en blanken noch inlanders kregen
medezeggenschap. Maar natuurlijk veranderde de aard van het koloniale regime
na 1908 snel. Het regeringsmonopolie op de produkten werd geleidelijk opgeheven,
het rechterlijke stelsel werd verbeterd, de gedwongen arbeid werd vervangen door
een geldbelasting en de geest, die deze hervormingen beheerste, werkte eveneens
in alle andere elementen van de koloniale politiek: de geest van een welwillend
maar onavontuurlijk en weinig ambitieus paternalisme. Dit alles stelde ook de
Verenigde Staten en Engeland zo gerust, dat zij in 1911 en 1913 ertoe overgingen
de annexatie van 1908 te erkennen. Een viertal decenniën heeft Kongo daarna
kunnen gelden als een normale, goed bestuurde, redelijk gelukkige en winstgevende
kolonie.
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2. De Nederlandse koloniale politiek

In 1870 slaagden de Nederlandse liberalen erin hun koloniale politiek door te voeren.
Zij schaften het staatsmonopolie af en maakten Nederlands-Indië gemakkelijker
toegankelijk voor de particuliere ondernemers. Dit bleek in het begin economisch
juist. De nieuwe vrijheid paste bij de door de opening van het Suez Kanaal in 1869
gewijzigde economische situatie. Er ontwikkelde zich een grote bedrijvigheid. Talrijke
ondernemers begonnen plantages te exploiteren; het geld dat zij nodig hadden,
kregen zij van in de jaren 1870 en 1880 haastig opgerichte cultuurbanken die zich
specialiseerden in de financiering van dit soort bedrijven. De waarde van de Indische
export steeg van ƒ 108 miljoen in 1870 tot ruim ƒ 175 miljoen in 1880, terwijl de totale
import, onder andere van verbruiksgoederen voor de inlandse bevolking zoals rijst
en katoen, die in 1870 de waarde van ƒ 44,5 miljoen had, in 1890 die van ruim ƒ 141
miljoen bezat33.. Eindelijk kwam ook de Nederlandse stoomvaart op gang dank zij
de op Indië varende Amsterdamse Stoomvaartmaatschappij Nederland (1870) en
de Rotterdamsche Lloyd (1883), die bovendien te zamen de Koninklijke
Paketvaartmaatschappij voor de vaart binnen de Indische wateren oprichtten (1888)
en er op den duur in slaagden naast de Engelse scheepvaartlijnen een belangrijk
aandeel in het transport te krijgen.
Toch bracht de liberale vrijheid lang niet alles wat ervan verwacht werd. Zij was

ook te negatief geformuleerd34.. In het moederland zelf had het liberalisme aan zijn
vrijheidsbegrip altijd een positiever inhoud gegeven dan het nu in de koloniën deed.
Bovendien had het in de eigen natie steeds een beroep gedaan op de spontane
kracht van het volk; ten aanzien van de inlandse gemeenschap onthielden de
liberalen zich van een dergelijk appèl. Maar ook zuiver economisch bleek deze
eerste vorm van vrije onderneming al spoedig onbevredigend. Op de wereldmarkt
hadden de prijzen van koloniale produkten in de periode van 1873 tot 1895 de
neiging te dalen; in 1884 zakte de prijs van suiker - het belangrijkste produkt van
Java - tot op de helft. De serehziekte in het suikerriet verergerde de crisis35.. Ook
de financiële politiek was ongezond. De cultuurbanken stelden te gemakkelijk geld
ter beschikking met onvoldoende dekking; de planters namen te grote risico's. In
het midden van de jaren tachtig dreigde een financiële catastrofe, die ten slotte
deels werd afgewend, maar die wel leidde tot een zorgvuldiger opzet. De structuur
van de banken en van de ondernemingen onderging een radicale verandering. De
plantages werden omgevormd tot naamloze vennootschappen en de cultuurbanken
werden afhankelijk van de gewone banken in het moederland. Het kleine
individualisme maakte plaats voor een kapitalisme op grotere schaal dat zijn basis
had in Nederland36..
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Na de verhoging van de welvaart die het liberalisme in de eerste jaren na 1870 aan
de inlanders bracht, volgde dan ook spoedig stagnatie of zelfs verslechtering. In de
jaren 1880 en 1890 werd het duidelijk dat het systeem van staatsonthouding een
grondige verandering van de maatschappelijke structuur teweegbracht, waarvan
de inlanders het slachtoffer dreigden te worden zonder ergens steun te vinden. Ook
politiek verschafte het liberalisme geen oplossing voor de urgente problemen die
het te behandelen kreeg. Verreweg het belangrijkste was de Atjehoorlog en alles
wat daarmee samenhing, dat wil zeggen de hele kwestie van de zogenaamde
Buitenbezittingen - alle Nederlandse bezittingen in de archipel buiten Java en
Madura. Al was het Nederlandse bestuur er in de loop van de negentiende eeuw
toe overgegaan om zijn rechten op de meeste eilanden, zoals Borneo, Sumatra,
Celebes en Bali, ook door middel van militaire expedities te bevestigen, van een
werkelijke occupatie van deze gebieden was geen sprake. De Nederlanders hadden
geen hogere ambitie dan hun oppergezag door de inheemse potentaten formeel te
doen erkennen in de hoop dat dergelijke theoretische rechtstitels in het
imperialistische buitenland, en natuurlijk in het bijzonder in Engeland, de nodige
indruk zouden maken. In Atjeh bleek voor het eerst duidelijk hoe onvoldoende dit
was. De Nederlanders waren totaal onmachtig om de veiligheid in de wateren rond
Atjeh te waarborgen. Talloze malen vielen buitenlandse, vooral natuurlijk Engelse
schepen aan de Atjehse zeerovers ten prooi en toen na de opening van het Suez
Kanaal de route naar Nederlands-Indië niet meer via de Kaap door de Straat Sunda
liep maar via Ceylon en de Straat Malakka, leek scherper optreden geboden. Pressie
op de Sultan van Atjeh had geen succes; in 1873 verklaarde Nederland de oorlog
aan het staatje dat een 500 à 600 000 inwoners schijnt te hebben geteld37..
Enkele tientallen jaren heeft Nederland nodig gehad om Atjeh te bedwingen. In

de jaren 1870 en 1880 kende men noch de geografie noch de sociale en politieke
structuur van de streek nauwkeurig genoeg. In 1873 hoopte men de bevolking door
een snelle expeditie te kunnen onderwerpen. Het was een illusie. Jaar na jaar werden
nieuwe methodes bedacht en geprobeerd: blokkade van de kust, verzoening,
concentratie van de strijdmacht in het uiterste noorden binnen een kleine linie van
versterkte posten - geen ervan slaagde. Voor ambitieuzer ondernemingen was geen
geld beschikbaar en men wilde ook eigenlijk geen grote verantwoordelijkheden op
zich nemen. Intussen was de oorlog duur. Tot 1885 werden er ƒ 15 à 20 miljoen per
jaar aan besteed; na 1885, toen het veel goedkopere concentratiestelsel werd
beproefd en het Nederlandse leger slechts de wacht hield in de afgebakende cirkel
van een vijftal kilometers, daalden de kosten tot ƒ 7 miljoen, maar gedurende de
twaalf jaar dat dit werd volgehouden, werd dan ook in het geheel niets bereikt38.. In
de vroege jaren
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1890 was het failliet van de traditionele politiek ten aanzien van de Buitenbezittingen
volkomen.
Als oplossing van dit complex van moeilijkheden vonden de Nederlanders geen

ander middel dan het kapitalistische imperialisme. In het Nederlandse politieke
vocabulair heet dit de ‘ethische politiek’. Het had geen bepaalde partijpolitieke kleur.
Vooruitstrevende liberalen en ook enkele socialisten behoorden tot de vroegste
aanhangers ervan. Maar de protestantse christen-democraten waren de eersten
die de ethische politiek vorm gaven en het is wel merkwaardig dat, terwijl in België
de radicalen in tegenstelling tot hun Nederlandse geestverwanten anti-imperialistisch
waren, de christen-democraten er net zo reageerden als in Nederland. Het moderne
imperialisme, dat zich in de jaren 1890 in Nederland begon te ontwikkelen, kwam
niet uit economische motieven voort, al heeft het zich zonder twijfel in de twintigste
eeuw kunnen bevestigen toen en omdat het economisch gunstig bleek. De inspiratie
ervan was echter inderdaad eerder ethisch dan economisch en het werd in het begin
door idealistische geleerden en politici verdedigd, niet door zakenlieden.
Imperialistisch was het schitterende rapport dat dr. C. Snouck Hurgronje in 1892
samenstelde na een onderzoek van de toestand in Atjeh. Snouck (1857-1936) was
in 1889, toen hij als adviseur voor oosterse talen en mohammedaans recht naar
Oost-Indië vertrok, al een beroemd wordend man. In 1888 publiceerde hij in het
Duits zijn boek Mekka waar hij in 1885 kans had gezien te vertoeven om er de
praktijk en de theorie van het islamisme te bestuderen. Na 1906, gedurende de
dertig jaren van zijn Leidse professoraat, gold hij als de internationale grootmeester
van de islamstudie. Zijn koloniale ideaal, waarvoor hij in het begin van zijn carrière
in Nederland en Indië begrip vond maar dat men na 1918 steeds meer ging verlaten,
was een politiek van associatie. Door een krachtige verwestersing van de inheemse
elite diende Indië zo snel mogelijk te worden opgevoed tot een gelijke partner van
het moederland. Voor dit mogelijk zou worden was het echter noodzakelijk het hele
rijk onder het werkelijk gezag van Nederland te brengen en alle pogingen te staken
om door middel van halve verzoening een slechts schijnbare rust te bewerkstelligen.
Van juli 1891 tot februari 1892 reisde Snouck door Atjeh; in mei 1892 diende hij zijn
verslag in waarvan enkele hoofdstukken in 1893 en 1894 als boek - De Atjèhers -
werden gepubliceerd39..
Snouck beschreef met grote scherpzinnigheid de godsdienstig-nationalistische

elementen in het Atjehse verzet. Hij meende dat dit slechts door krachtig aanvallend
optreden kon worden gebroken. Maar niet alleen moest het gezag door
strafexpedities worden hersteld, tegelijk moest het Nederlandse bestuur proberen
bij de Atjehers enig vertrouwen in de goede bedoelingen ervan op te wekken.
Bevordering van de landbouw,
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de nijverheid en vooral de handel was in dit uitgeputte gebied urgente noodzaak40..
Korte tijd later publiceerde de militair J.B. van Heutsz (1851-1924) enkele artikelen
waarin hij eveneens aandrong op een aanvallende politiek. Zijn inzicht was overigens
minder scherp dan dat van Snouck41.. Van Heutsz was een vrolijk man, een optimist
die zich door geen problemen liet verontrusten. Met zijn opgewekte energie en zijn
roekeloze, malicieuze manier van spreken vormde hij een originele verschijning in
de zwaarwichtige, conservatieve koloniale samenleving. Snouck slaagde er na enige
jaren in hem tot civiel en militair gouverneur van Atjeh benoemd te krijgen (1898)
aan wie hij zelf als adviseur werd toegevoegd. In 1898 begon de nieuwe politiek
tegenover de Buitenbezittingen, een politiek die Van Heutsz later, toen hij
Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië geworden was (1904-1909), met kracht
en succes in het hele rijk voortzette. Van 1898 af werd Oost-Indië tot één staat
gemaakt, bestuurd vanuit Batavia, een samenhangend koloniaal imperium onder
effectief, zij het lang niet overal direct, Nederlands gezag. Al raakte Snouck al
spoedig in conflict met Van Heutsz en verweet hij de militair zijn brutale en bruuske
optreden, zijn gebrek aan mensenkennis, aan loyaliteit en aan inzicht in de Indische
samenleving42., de imperialistische politiek gevoerd door Van Heutsz kwam voor
een belangrijk deel uit de inspiratie van de grote geleerde voort.
Het was een praktisch probleem dat in Nederlands-Indië de aanleiding vormde

om het liberale onthoudingssysteem te herzien. De theorie kwam uit Nederland.
Daar verscheen in 1899 in het liberale tijdschrift De Gids een artikel dat als manifest
van de nieuwe ethische politiek gelden kon. De auteur ervan was C.Th. van Deventer
(1857-1915). Van Deventer maakte na een korte carrière als Indisch rechterlijk
ambtenaar, fortuin als advocaat te Semarang en keerde in 1897 voorgoed naar
Europa terug. Hij was een erudiet en kunstzinnig man maar geen creatieve geest.
Zijn letterkundige oefeningen hadden geen betekenis, behalve dat zij hem een goed
verzorgde stijl leerden schrijven. Hij was een ijverig liefhebber vanWagner over wie
hij in de Indische pers veel publiceerde. Tijdens zijn verblijf in Indië was hij, zelf
liberaal, de liberale politiek zozeer gaan minachten, dat hij in 1888 bij het optreden
van het eerste christelijke kabinet juist voor Indië veel van de protestanten
verwachtte. Abraham Kuyper bewonderde hij als ‘de kundigste demagoog sinds
1848’ en het antirevolutionaire programma boeide hem43.. Tegelijk voelde hij
verwantschap met het socialisme en de beweging voor landnationalisatie: alles was
beter dan het vrije ondernemerschap, dat in Indië tot zulke onduldbare toestanden
leidde. Een gemoderniseerd cultuurstelsel, een nieuw optreden van de staat als
landbouwondernemer leek hem verkieslijk boven het liberale systeem, mits de staat
de winsten gebruiken zou voor de ont-
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wikkeling van het schitterende koloniale gebied zelf44.. Na zijn vestiging in Nederland
begon hij zijn inzichten ordelijk uit te werken. Zijn grote artikel van 1899 was er de
vrucht van en het had meer succes dan hij had durven hopen. Eigenlijk was de
hoofdthese ervan vrij willekeurig45.. Volgens Van Deventer was het tot 1868
verdedigbaar geweest dat de Indische winsten door Nederland ten eigen bate werden
gebruikt. Toen echter de liberalen hadden gezegevierd, was dit niet geoorloofd
meer. Niettemin inde Nederland nog tien jaar lang de winsten die uit Indië kwamen,
tot een bedrag van ƒ 151 miljoen. Na 1876 droogde de stroom op; vooral de
Atjehoorlog verslond alle baten. Volgens Van Deventer bestond Nederlands schuld
in de eerste plaats uit deze ten onrechte in beslag genomen ƒ 151 miljoen, maar
daar kwamen nog ƒ 36 miljoen bij die Nederland eveneens wederrechtelijk aan Indië
ontnomen had. Het was plicht van Nederland om deze sommen te restitueren in die
zin dat het in Indië de aanleg van spoorwegen, havens en irrigatiewerken voor zijn
rekening zou nemen. Bovendien moesten de Nederlandse en de Indische financiën
gescheiden worden, zodat men nooit meer in de oude fouten terug kon vallen. Het
democratische Nederland had in Indië een missie te vervullen. Het moest de kolonie
ontwikkelen tot eenheid en zelfstandigheid; het moest welvaart brengen. Wellicht,
meende Van Deventer, zou na verloop van enige eeuwen het rijp geworden Indische
rijk de band met Nederland willen verbreken, maar in de afzienbare toekomst zou
de relatie ten bate van de inlanders moeten blijven bestaan46..
Van Deventer sloot zich aan bij de radicale liberalen, die in 1901 de

Vrijzinnig-Democratische Bond oprichtten. Toen was er echter onder de partijen
niet veel discussie meer over de koloniale politiek. De socialisten waren nauwelijks
in staat een eigen visie te formuleren. Zij hadden slechts één koloniale specialist,
een technicus, ir. H.H. van Kol (1852-1925), die lang in Indische overheidsdienst
gewerkt had en zich na zijn repatriëring in 1892 met de ijver en het pathos, waardoor
hij gekenmerkt werd, stortte in de Nederlandse politiek. In 1894 hielp hij de
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij oprichten, in 1897 kwam hij in de Tweede
Kamer en daar werd hij natuurlijkerwijze de socialistische woordvoerder over
koloniale zaken. Maar de politiek die hij voorstond, verschilde niet wezenlijk van die
van Van Deventer: een ethische, humanitaire, paternalistische politiek van langzame
ontvoogding binnen het kader van het industriële kapitalisme. Zijn enige originaliteit
was dat hij in 1903, wanhopend aan de Nederlandse ressources, voorstelde een
deel van de Buitengewesten te verkopen aan grotere en rijkere landen die het
ontwikkelingswerk met meer succes konden aanvatten. Zijn partijgenoten
aanvaardden dit voorstel niet47.. Ook Van Deventer, die de feitelijke inbezitneming
van de Buitengewesten nooit heeft willen afkeuren48., bestreed deze gedachte. Maar
hoe dit
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ook zij, de SDAP die in de jaren negentig in de binnenlandse politiek probeerde
radicaal te zijn, had weinig belangstelling voor het koloniale probleem en liet Van
Kol toe ook internationaal als haar reformistische zegsman op te treden: de eerste
socialist in Europa die de werking van een koloniaal bestuur uit eigen ervaring
kende49..
De bijdrage van de protestantse christen-democraten was belangrijker. Al in het

antirevolutionaire programma van 1878 werd (in artikel 18) de exploitatie van de
koloniën ten bate van het moederland - of dat gebeurde door de staat zelf dan wel
door particulieren - veroordeeld en pleitte Kuyper voor een ‘staatkunde van zedelijke
verplichting’. Nederland diende voor Indië een voogd te zijn, die het volk tot
zelfstandigheid en zoveel mogelijk ook tot het christendom verheffen zou50.. Kuyper
voelde deze taak als een reden voor nationale trots en hij schreef in scherpe termen
tegen de Engelse hebzucht die ook het Nederlandse koloniale rijk bedreigde. Met
zowel zijn ethische beschouwingen als zijn messianistisch nationalisme was hij de
andere partijen voor. In de loop van de jaren tachtig verscheen bovendien in zijn
blad De Standaard een reeks artikelen van een in Indië gevestigde partijgenoot
waarin de ethische conceptie tot in details werd uitgewerkt: financiële zelfstandigheid,
verlaging van de op de inlanders drukkende belastingen, versterking van leger en
vloot en krachtige actie in Atjeh, aanleg van spoorwegen, wegen en irrigatiewerken,
ontwikkeling van de Buitenbezittingen, betere opleiding van de inlandse ambtenaren,
dit alles stond in het antirevolutionaire blad nauwkeurig beschreven51.. Het is dan
ook in overeenstemming met de logica van de verhoudingen dat de ethische
doelstellingen door het tweede christelijke kabinet uit de Nederlandse geschiedenis,
dat onder leiding van Kuyper zelf stond, voor het eerst officieel tot regeringspolitiek
werden gemaakt in een passage in de troonrede van 1901, waarin het heet dat
Nederland als christelijke natie een zedelijke roeping ten aanzien van de koloniën
heeft; zoals het ook begrijpelijk is, dat A.W.F. Idenburg (1861-1935) die deze ethische
politiek én als minister van Koloniën (1902-1905, 1908, 1918-1919) én als
Gouverneur-Generaal (1909-1916) het duidelijkst uitwerkte, een antirevolutionair
was. De ethische politiek behoorde wezenlijk tot het systeem der christen-democraten
met hunmerkwaardige belangstelling voor nationalisme, militarisme en imperialisme.
Van Heutsz, die in zijn functie van Gouverneur-Generaal Idenburg trouw volgde,
Idenburg zelf, Van Heutsz' antirevolutionaire adjudant H. Colijn - de leider van de
anti's tijdens het interbellum - waren hun carrière allen als militair begonnen. Zoals
het cultuurstelsel in de jaren dertig door gouverneurs-generaal met een militaire
opleiding werd ingevoerd, zo werd, nadat van 1841 tot 1899 op één uitzondering
na slechts burgers op de troon in Buitenzorg gezeteld hadden, van 1899 tot 1916
opnieuw de verantwoordelijkheid aan
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oud-militairen opgedragen.
De ethische politiek had een sterk nationalistisch karakter. De vrijzinnigedemocraat

C. van Vollenhoven (1874-1933) doceerde van 1901 tot zijn dood in Leiden koloniaal
staatsrecht en Nederlands-Indisch adatrecht. In 1899 was hij door Van Deventers
‘Ereschuld’ diep geroerd52.. Toen Snouck Hurgronje in 1906 ook naar Leiden kwam,
werd de universiteit de leerschool voor talloze bestuursambtenaren, doordrongen
van ethische opvattingen en van Nederlands nationalisme. Van Vollenhoven was
in de vooroorlogse jaren een hartstochtelijk nationalist. In 1913 publiceerde hij een
brochure De eendracht van het land, die opzien baarde. Hij riep het Nederlandse
volk op om, nu het, als gedreven door een hogere, tot groter dingen
voorbestemmende macht, sterk was geworden door zijn economische bloei en
vooral door de grandioze opbouw van het gezag in Oost-Indië, zijn
zeventiende-eeuwse roem te herstellen door de aanvaarding van een internationale
taak. De natie had een ‘centrale roeping’ nodig. Deze liet zich gemakkelijk definiëren:
het is Nederlands plicht om een begin te maken met de samenstelling van een
internationale politiemacht, de gewapende arm van de strijdende vrede. Nederland
moet Jeanne d'Arc, La Fayette, Paulus durven zijn, omdat het dit kan en aan zijn
traditie verplicht is. Beter dan Frankrijk of de Verenigde Staten, die wellicht eveneens
een roepingsbesef van deze aard bezitten, is Nederland in staat deze taak op zich
te nemen. Het is welvarender dan Frankrijk en belangelozer dan beide. Als levend
jong volk, schreef Van Vollenhoven, willen wij terug naar de eerste rang en onze
bezieling moet voortkomen ‘uit de wetenschap dat wij tot roem terug kunnen keren
door een internationale rol’53..
Natuurlijk was de inhoud van de ethische politiek, internationaal gezien, niet

origineel maar in de praktische toepassingmoest de theorie zich aan de eigenaardige
omstandigheden van de kolonie aanpassen en daardoor kreeg zij een zelfstandig
karakter. Dit ging overigens met veel moeilijkheden gepaard, want hoe betrekkelijk
eenvoudig men de roeping van Nederland ook definiëren kon, in de dagelijkse
werkelijkheid viel het niet mee nauwkeurig aan te geven wat nu eigenlijk het doel
moest zijn. Typerend waren bijvoorbeeld de onzekerheden ten aanzien van de
onderwijspolitiek. De uitvinder van het cultuurstelsel, Van den Bosch, beschouwde
het al in de jaren dertig als een plicht van Nederland om de inlandse bevolking
onderwijs te geven, maar er was geen geld voor en het strookte in wezen
waarschijnlijk ook niet met de aard van het systeem. De liberalen die Nederland in
1848 gingen regeren, besteedden meer aandacht aan het onderwerp en hadden
er wat geld voor over. Maar veel te betekenen had het onderwijs ook op het einde
van de eeuw nog niet. Omstreeks 1900 gingen van de enorme massa der inlandse
bevolking ongeveer 100 000 kinderen naar de lagere school. Ook het iets meer
gevorderde onderwijs bleef voor de
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inlanders uiterst beperkt. De opleiding van inlandse onderwijzers had nog geen 150
leerlingen, die van inlandse ambtenaren ongeveer 200, terwijl de schaarse
middelbare scholen vrijwel geen inlandse leerlingen telden. Volgens de berekening
van Van Deventer was bij de eeuwwende de positie van het onderwijs voor inlanders
op Java en Madura aanmerkelijk slechter dan in Brits-Indië waar, naar hij meende,
relatief achtmaal meer kinderen een school bezochten54.. Hier lag voor de ethische
politiek dus een duidelijke taak waar men zich inderdaad ernstig mee heeft
beziggehouden. In 1907 voerde Gouverneur-Generaal Van Heutsz de zogenaamde
desa-school in, een dorpsschool met driejarige cursus die door de
dorpsgemeenschappen werd geëxploiteerd; in 1915 telde zij al meer dan 300 000
leerlingen en in de volgende jaren steeg het aantal snel tot bijna twee miljoen in
1940. Ook de lagere scholen, die een wat betere opleiding boden, zagen in de
eerste vijftien jaren van de twintigste eeuw het aantal leerlingen meer dan
verdriedubbelen.
Maar natuurlijk was dit alles niet voldoende. Het bleek voorlopig onmogelijk om

een alomvattend basisonderwijs op te bouwen voor een bevolking die zo
onrustbarend snel groeide; er was geen geld en er waren geen onderwijzers voor.
Java telde in 1815 4,5 miljoen inwoners, in 1880 bijna 20 miljoen, in 1930 41,7
miljoen. Van 1900 tot 1928 nam de bevolking in de leeftijdsgroep van zes tot acht
jaar toe met 1,9 miljoen zielen; het aantal schoolbezoekende kinderen steeg slechts
met 1,3 miljoen55.. Bovendien bleef de hele Nederlandse onderwijspolitiek belast
met een probleem dat men niet heeft kunnen oplossen: dat van de taal. Het bestuur
in Batavia was afkerig van pogingen om het Nederlands te verspreiden. De massa
van het inlandse volk werd, voor zover zij enig onderwijs kreeg, in de eigen streektaal
opgevoed; ook haar onderwijzers kenden geen Nederlands. Men was bang voor
de groei van een, enig Nederlands sprekend en daardoor van eigen omgeving en
klasse vervreemd proletariaat en beschouwde het Nederlands als een taal die alleen
aan een kleine elite ter beschikking mocht worden gesteld. Toen onder de inlandse
aristocratie en de lagere inlandse ambtenaren grotere sociale ambities en een
verlangen naar beter onderwijs ontstonden, reageerden de autoriteiten met de
grootste aarzeling. In theorie viel er voor deze wensen veel te zeggen en deed men
ook allerlei om ze te vervullen; in de praktijk echter vormde in het bijzonder de afkeer
van het geven op grote schaal van behoorlijk onderwijs in het Nederlands een zeer
ernstige rem op de mogelijkheden die voor de inlanders konden worden geopend.
Op dit gebied werkten verschillende Nederlandse tradities die moeilijk in korte tijd
overwonnen konden worden: de eigenaardige nadruk die ook in Nederland zelf van
oudsher gelegd was op het basisonderwijs ten koste van de middelbare opleidingen;
een zekere twijfel aan de zin en het bereik van de eigen taal te midden
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van een wereld die deze niet kende; het mateloze perfectionisme van de Nederlandse
middelbare scholen die met hun overladen programma's, vooral wat het onderwijs
in de vreemde talen betreft, voor inlandse leerlingen ongeschikt moesten worden
geacht56.. Snouck Hurgronje, Idenburg en anderen deden wat zij konden om de
barrières te doorbreken en het Nederlands voor grotere groepen toegankelijk te
maken en zij hadden zonder twijfel enig succes. Een duidelijk en principieel besluit
is echter nooit genomen; een rationeel systeem heeft zich nooit ontwikkeld. Het is
waar, een auteur als De Kat Angelino heeft ook de onderwijspolitiek beschouwd als
een element in een samenhangend geheel van bestuursprincipes, maar toch ziet
de lezer van de documenten duidelijker de improvisaties, de aarzelingen en de
goede bedoelingen dan de impuls van een stelsel.
Dit is ook niet onbegrijpelijk. De reële problemen waren nu eenmaal bijzonder

groot. Daar kwam bij dat de ethische politiek geconcipieerd was ten bate van een
passief, lager ontwikkeld ras dat door het hogere ras der Nederlanders moest worden
opgevoed tot zelfstandigheid57.. Het was de vraag of zulk een politiek soepel genoeg
kon zijn om zich aan te passen bij de door niemand verwachte eerste manifestaties
van Indonesische activiteit. Toen in 1908 de Javaanse vereniging voor verheffing
van de inlanders, Boedi Oetomo, werd opgericht en kort voor de EersteWereldoorlog
de Sarekat Islam, een nationalistisch-religieuze beweging, opkwam, heeft Idenburg
als minister van Koloniën en later als Gouverneur-Generaal met de wijsheid en de
tact waarin deze voortreffelijke staatsman uitmuntte, hun de gelegenheid gegeven
zich te ontwikkelen. Van een enigermate voldoend antwoord op de door hen gestelde
eisen was voorlopig echter geen sprake. Men bestudeerde de verschijnselen met
grote ernst en zag de onvermijdelijkheid ervan in. Ze pasten, meende men, in de
door de Chinezen - in Indië de eerste groep die ging strijden voor een verbetering
van haar positie58. -, de Japanners en de Indiërs in het Britse rijk op gang gebrachte
‘ontwaking van Azië’, ze stonden in verband met de opleving van een militant
mohammedanisme in Turkije en mochten, daar was men het over eens, niet als
een tijdelijke en geïsoleerde onrust worden beschouwd die men snel kon opruimen59..
Maar daar bleef het bij. Noch de Boedi Oetomo, noch de Sarekat Islam streefde
voorlopig overigens naar onafhankelijkheid. Dat deed slechts de Indische Partij
(1912), die voortkwam uit de kringen van de Indo-Europeanen. Zij wilde een volledig
onafhankelijk Indië, waarin de verschillende rassen - Europeanen, Chinezen en
inlanders - tot een eenheid zouden samensmelten. Alleen tegen deze partij is de
regering al voor de Eerste Wereldoorlog opgetreden; zij werd verboden en haar
leiders werden verbannen. Trouwens, haar doelstellingen zijn onrealistisch gebleken:
voor de groei van een Indië, dat volgens het patroon
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van de Zuidamerikaanse republieken uit een menging van rassen en volksgroepen
zou worden opgebouwd, bestond blijkbaar geen mogelijkheid. Toen Indië na de
Tweede Wereldoorlog inderdaad onafhankelijk werd, bleef slechts 18% van de
Indo-Europeanen in de nu door de inlanders geregeerde staat60..
In Nederland is de ethische politiek gedurende enkele decennia geen voorwerp

van discussie geweest; tot in de jaren twintig heeft zij het terrein beheerst. Al werd
Van Deventers eis tot restitutie van ƒ 187 miljoen aan de kolonie niet vervuld, wel
waren regering en Parlement tot financiële hulp bereid. Toen Idenburg in 1905 als
minister van Koloniën door een liberaal werd opgevolgd, zei deze laatste uitdrukkelijk
dat hij in de geest van zijn voorganger zou voortwerken, aangezien er over de
koloniale politiek tussen de partijen geen principieel meningsverschil bestond61.. Dit
was juist. In de parlementaire debatten kozen de partijen als zodanig geen standpunt.
In 1906 besprak de Tweede Kamer een regeringsvoorstel om de toepassing van
Nederlands recht in Nederlands-Indië uit te breiden. Idenburg was hier een
voorstander van, Van Deventer eveneens. Maar bijvoorbeeld Van Kol en N.G.
Pierson bestreden het stelsel van verwestersing en unificatie. Zij wilden het Indische
gewoonterecht - het adatrecht62. - zoveel mogelijk handhaven en spraken zich dus
uit voor de theses van Van Vollenhoven, die juist in 1906 begon met de publikatie
van een systematische ordening der Indische rechtsregels. Ook hier zag men binnen
het kader van de ethische opvattingen een tegenstelling ontstaan, die van
fundamenteel belang was, maar geen partijpolitieke gevolgen had. Op den duur
hebben regering en publieke opinie het standpunt van Van Vollenhoven leren
aanvaarden en de ontwikkeling van een pluralistisch rechtsstelsel bevorderd. Voor
de Europeanen en de Chinezen gold een enigszins aangepast Nederlands recht,
terwijl de inlanders zich konden houden aan het door Van Vollenhoven en zijn
leerlingen geordende adatrecht. Toch hebben de partijen kans gezien over één punt
van de koloniale politiek een langdurige twist te beginnen. Van 1911 af meenden
de vrijzinnig-democraten en andere linkse partijen steeds weer te moeten
waarschuwen tegen bevoordeling en uitbreiding van de christelijke scholen door de
klerikale regeringen. De vrees was waarschijnlijk ongegrond63.. Misschien echter
hebben deze debatten, waarvan de echo natuurlijk in Indië gehoord werd, bijgedragen
tot de groei van de niet anti-Nederlandse, maar uit de aard der zaak antichristelijke
beweging van de Sarekat Islam.
Het schijnt onmogelijk om nauwkeurig te bepalen of de ethische politiek erin

geslaagd is het inlandse welvaartspeil te verhogen. Men heeft herhaaldelijk gepoogd
het gemiddelde jaarinkomen van een inlands gezin vast te stellen, maar de
uitkomsten waren zo verschillend dat er geen betrouwbare conclusies uit te trekken
vallen. Ook is verschillende malen het
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percentage van het jaarinkomen berekend dat de inlanders aan de belastingen af
moesten staan; hierover echter bestaat evenmin eenstemmigheid64.. Dank zij de
invoering van de inkomstenbelasting in Indië (1908), die uiteraard hoofdzakelijk op
de Europeanen drukte, kreeg de staat de beschikking over veel meer geld, maar
het blijft de vraag of de inlandse bijdrage aan de belastingopbrengst veel
verminderde. Deze situatie is voor een deel te wijten aan de degelijkheid van de
ondernomen onderzoekingen. Een van de eerste daden der verontruste ethische
politici was de instelling in 1902 van een commissie, die de oorzaken van de mindere
welvaart der inlanders bestuderen moest. Drie jaar lang verzamelde zij gegevens;
het materiaal bleek ten slotte zo groot dat het tot 1920 duurde voor het in 35 delen
volledig was gepubliceerd. Maar niettegenstaande alle onzekerheid wordt het toch
over het algemeen waarschijnlijk geacht dat tenminste tussen 1904 en 1914 de
economische positie van de inlandse massa's verbeterde ondanks de zeer sterke
bevolkingsgroei. Dat deze welvaartsstijging na de Wereldoorlog niet aanhield, is
natuurlijk voor een deel te wijten aan de lacunes van de ethische politiek, voor een
deel ook aan omstandigheden waar het Nederlandse bestuur niet direct
verantwoordelijk voor was. Maar hoemen de resultaten van de ethici ook beoordelen
wil, één ding is toch wel zeker: al vond de inlandse bevolking baat bij de zeer sterk
uitgebreide staatszorg voor onderwijs, gezondheid, communicatiemiddelen,
kredietbanken en landbouw, de Nederlandse economie zelf profiteerde in elk geval
tot omstreeks 1920 meer van de koloniën dan zij ooit gedaan had. Het ethisch
imperialisme was een economisch succes voor het moederland. Hoewel er geen
reden is om, zoals een al te eenvoudige interpretatie wil, aan te nemen dat het
territoriale imperialisme het doel had om de Buitengewesten rijp te maken voor
kapitalistische exploitatie en dat de zorg voor de inlanders diende om de Nederlandse
industrie een massamarkt voor haar produkten te verschaffen, een zeker verband
tussen deze verschijnselen is er natuurlijk wel. Buiten het kader van de transformatie
der Nederlandse economie zou de ethische conceptie nauwelijks zin hebben
gekregen.
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Toen Van Vollenhoven in 1913 Nederland opriep tot internationale grootheid, meende
hij dat de natie in staat was tot wat zij in 1890 nog niet zou hebben gekund: ‘er is’,
schreef hij, ‘in twintig jaar tijds een nieuw Nederland geboren’65., sterk dank zij eigen
welvaart en de al even weergaloze voorspoed van Indië. De auteur had reden tot
optimisme. Inderdaad begon, naar het schijnt, de Nederlandse economie in de jaren
1890 zo snel
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te groeien dat men van een wezenlijke structuurverandering spreken mag66.. In het
verloop van twee decennia slaagden de Nederlanders er eindelijk in zich te verheffen
tot het niveau van hun buurstaten; ondanks de betrekkelijke snelheid ervan kan het
proces echter niet als revolutionair worden gekwalificeerd. Nederland heeft geen
tijd doorgemaakt van overhaaste vernieuwingsdrang en van avontuurlijke bouw
gevolgd door radeloze ineenstorting. Evenmin werd het getroffen door de
maatschappelijke moeilijkheden waarmee de industrialisatie elders gepaard is
gegaan. Deze vrij harmonische evolutie dankte het land waarschijnlijk vooral aan
twee feiten: ten eerste waren de economische en politieke voorwaarden voor de
opgang in een langdurige aanloopperiode geleidelijk vervuld en ten tweede beschikte
de staat al over een apparaat waarmee het mogelijk was de sociale spanningen
enigszins te beheersen. Misschien hebben hier nog twee andere factoren invloed
uitgeoefend: Nederland, dat zich een veertig jaar na België en twintig jaar na
Duitsland economisch vernieuwde, kende de fouten die door de pioniers gemaakt
waren; bovendien was het economisch peil van het land vóór de dynamische groei
begon, zeer veel hoger dan het bijvoorbeeld in België geweest was toen dat land
de omvorming van zijn economie ging doorzetten.
De omstandigheden die de Nederlandse economische expansie hebbenmogelijk

gemaakt, vormen uiteraard een moeilijk analyseerbaar complex. Natuurlijk hield de
Nederlandse bereidheid na 1890 om zowel in de koloniën als in de economie de
afwachtende, enigszins defensieve houding van vroeger te vervangen door een
zekere mate van agressiviteit, verband met de intellectuele vernieuwing van de
jaren 1860 en 1870. De eerste protagonisten van de ethische politiek werden in de
jaren 1850 geboren en groeiden op in een geestelijk klimaat dat wezenlijk aan het
veranderen was. Zij behoorden tot dezelfde generatie als de voormannen van de
beweging van tachtig of waren iets ouder; zij deelden met hen het verlangen om
het eigen land opnieuw een plaats te geven in de wereld en op de hoogte van de
tijd te brengen. In de jaren 1880 slaagden de literatoren erin de Nederlandse cultuur
te associëren aan het internationale verband; na 1890 begon ook op koloniaal-politiek
en economisch terrein het internationale ritme de Nederlandse ontwikkeling te leiden.
Terwijl men voordien vrij langzaam, kritisch en soms negatief op het buitenland
reageerde, trachtte men nu in de voorste gelederen mee te gaan. Het bleek niet
onmogelijk. Kennelijk was het land structureel in staat tot de ontplooiing die het ging
zoeken.
Dank zij de onderwijshervormingen van de voorafgaande decennia kwamen in

de jaren tachtig en negentig groepen mensen beschikbaar, die een leidende rol
konden gaan spelen zonder zich het hele classicistische apparaat van de traditionele
elite-opvoeding te hebben eigen gemaakt. De door
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Thorbecke in 1863 geschapen en geleidelijk zowel in omvang als in aantal
toenemende Hogere Burgerscholen leverden leerlingen af met enige kennis van de
moderne talen en de natuurwetenschappen67.. Tegen het einde van de jaren tachtig
waren een 10 000 van deze jonge mensen in de maatschappij opgenomen.
Bovendien werd nu ook aan het vakonderwijs voor arbeiders, dat in het begin van
de eeuw totaal verwaarloosd was, enige aandacht gegeven. Het aantal leerlingen
steeg van 4000 in 1860 tot 8000 in 1880 en 18 000 in 1900. Ook hebben de
drastische verbeteringen van het lagere onderwijs dank zij de wetten van 1857 en
1878, waarvan het wezen door de wijzigingen van 1889 niet werd aangetast, zonder
enige twijfel een effect gehad dat in de loop van de jaren is versterkt. Zo werd het
onderwijs over de hele linie niet alleen hoger van kwaliteit, het werd bovendien meer
gedifferentieerd en soepeler. Ook economisch schijnt de toestand van de volksmassa
in de periode van 1850 tot 1880 iets beter te zijn geworden. Blijkbaar hadden de
afschaffing van enkele accijnzen op levensmiddelen en de voorspoed van de
landbouw een zodanige verbetering van de volksvoeding tot gevolg, dat ziekten
zoals tuberculose minder slachtoffers maakten en het sterftecijfer in de jaren 1870
begon te dalen. In datzelfde decennium schijnt de structurele werkloosheid sterk te
zijn verminderd. De tot 1880 zeer welvarende landbouw en de daarmee gepaard
gaande activiteit van de ambachten zorgden voor een redelijk aanbod van
arbeidsplaatsen. Terwijl omstreeks 1850 wellicht nog een 10% van de volwassen
mannen langdurig werkloos was, kende enkele tientallen jaren later slechts 5% dit
lot.
Het aandeel van Nederland in het internationale handelsverkeer, dat in de loop

van de negentiende eeuw relatief gedaald was, kreeg in de late jaren 1870 meer
betekenis. De kort tevoren tot stand gekomen nieuwe verbindingen met zee en de
moderne havenoutillage van Amsterdam en Rotterdam gaven deze steden de
gelegenheid te profiteren van de handelsactiviteit in de wereld, die ook in de
malaiseperiode van 1873 tot 1896 bleef groeien en daarna zeer snel toenam. Terwijl
van 1875 tot 1885 de scheepvaart op Nederland zich in dezelfde mate uitbreidde
als de wereldhandel, overtrof zij deze groei na 1885 aanmerkelijk. De meeste in
Nederlandse havens ingeklaarde schepen voeren onder Nederlandse vlag. De totale
Nederlandse koopvaardijvloot werd van 1890 tot 1910 met 200% vergroot. Dit was
vooral te danken aan de enorme groei van de vaart op Indië: de handelsvloot voor
de kolonie nam in deze twintig jaar met 350% toe. Ook de Rijnvaart ontwikkelde
zich: van 1890 tot 1910 werd zij vervijfvoudigd. Uiteraard hebben de Nederlandse
werven bij deze expansie baat gehad. Ondanks het feit dat heel wat orders voor
nieuwe schepen bij buitenlandse werven werden geplaatst, nam hun
personeelsbezetting tussen 1889 en 1909 met 166% toe.
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Een van de industrieën die al vroeger van betekenis was geweest, de textielindustrie,
breidde zich sterk uit. Dit was speciaal het geval met de katoennijverheid en van
groot belang was daarbij dat de textiel een goed exportartikel werd waarmee niet
alleen in Indië, maar ook op andere markten gewerkt werd. Tussen 1887 en 1910
verdubbelden de textielfabrikanten in Twente, het oudste centrum van deze nijverheid
in Nederland, hun machinepark. Nog opvallender was de groei van de
metaalnijverheid. Omstreeks 1850 werkten in alle branches daarvan, in de
machinefabrieken, de metaalwarenfabrieken, de smederijen enz., 21 000 man, dat
is 7% van het totaal der Nederlandse industriearbeiders. In 1889 was dit aantal tot
37 000 gestegen, in 1909 tot 65 000 en toen werkte bijna 40% van deze mensen
in de machinebouw en de elektrotechniek, zodat de traditionele sectoren van de
metaalnijverheid - de smederij en de fabricage van metaalwaren - hun leidende rol
bleken te hebben verloren. Een dergelijke expansie valt ook in vele andere
industrieën te constateren, of het nu gaat om de tabaksnijverheid dan wel de
suikerraffinaderij, de beetwortelsuikerfabricage of de grafische industrie. Daarnaast
kwamen nieuwe industrieën op waarvan sommige tot concerns van wereldformaat
uitgroeiden, de chemische industrie, de margarinefabricage, door Jurgens in 1871
en Simon van den Bergh in 1872 op gang gebracht, de gloeilampenfabriek van
Philips die in 1892 begon. Het is duidelijk dat tussen 1889 en 1909 een radicale
structurele verandering in de Nederlandse nijverheid heeft plaatsgehad. Van 1859
tot 1889 nam de bevolking werkzaam in de industrie toe met 5000 personen per
jaar, van 1889 tot 1909 met 12 000 en deze groei kwam voornamelijk de grotere
bedrijven ten goede. Het spreekt vanzelf dat deze hele evolutie slechts dank zij een
belangrijke vergroting van de industriële investeringen mogelijk was. Inderdaad
kwam in de loop der jaren een steeds groter percentage van het nationale inkomen
voor belegging ter beschikking. Waarschijnlijk steeg dit van vijf omstreeks 1880 tot
tien na 1900. In 1913 werd het nationale vermogen, dat in 1850 ongeveer ƒ 6 miljard
bedragen had, berekend op ƒ 14,3 miljard; daarvan was ƒ 3 miljard geïnvesteerd in
de agrarische sector en ƒ 2 miljard in de nijverheid. Nederland was een industrieland
geworden, zij het in mindere mate dan België, Duitsland of Engeland. Hoe weinig
revolutionair de verhoging van de industrialisatiegraad in Nederland ondanks alles
ten slotte is geweest in vergelijking met andere landen, blijkt bijvoorbeeld uit de
volgende cijfers: in de periode van 1880 tot 1910 nam het aandeel van de
beroepsbevolking werkzaam in de industrie in de Verenigde Staten toe van 25 tot
32,1%, in België van 38,7 tot 50,1%, in Duitsland van 36,5 tot 52%, in Zweden van
14 tot 30,4% en in Nederland van 30,8 in 1890 tot 33,4% in 191068..
Het was niet alleen de industrie die van de expansie der wereldeconomie

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



344

wist te profiteren. Ook de handel en de landbouw bloeiden in deze jaren. In zekere
zin was de ‘agrarische revolutie’ zelfs radicaler dan de ‘industriële’69.. De grote
landbouwcrisis manifesteerde zich in Nederland in 1878 met de bekende
verschijnselen. De invoer van grote hoeveelheden graan uit de Verenigde Staten,
Rusland en andere landen drukte de prijs op een voor de boeren rampzalige wijze.
Ondanks aandrang van vertegenwoordigers der agrarische gewesten weigerde de
regering tot protectie over te gaan, deels om redenen van principiële aard, deels
ook omdat zij de broodprijs laag wilde houden en graag zag dat de boeren
gedwongen werden de graanbouw op te geven ten gunste van andere gewassen.
Wel benoemde zij in 1886 een commissie die de toestand van de landbouw
nauwkeurig onderzocht. Dit bleek een nuttig initiatief. De voorstellen die de commissie
in de loop van de volgende jaren deed, werden door de regering inderdaad
uitgevoerd. Door controle op de kwaliteit van de landbouwprodukten, beter
landbouwonderwijs, verlening van kredieten en velerlei andere maatregelen kwam
zij de boeren te hulp. Maar de boeren zelf deden meer. Zij versterkten hun positie
door over te gaan op veeteelt, fruit- en groenteteelt, door de ontginning van woeste
gronden en vooral door de ontwikkeling van zeer geslaagde vormen van coöperatie,
zowel voor de aankoop van benodigdheden, de afzet (coöperatieve veilingen) en
de industriële verwerking (coöperatieve zuivelfabrieken) als voor verbreding van de
kredietmogelijkheden (boerenleenbanken). Toen de landbouwprijzen op de
wereldmarkt zich in 1895 herstelden, zette deze vernieuwing zich in versnelde mate
voort; een nieuwe periode van agrarische expansie en bloei begon. Natuurlijk heeft
dit hele complex van economische hervorming geleid tot een verhoging van het
Nederlandse welvaartspeil. Het nationale inkomen steeg in de periode van 1860 tot
1910 met ongeveer 120%. Naar aangenomen wordt hebben ook de arbeiders hier
baat bij gehad. Terwijl de algemene welvaartstoeneming tussen 1850 en 1910 op
30 à 50% geschat wordt, zou zij voor de arbeidersmassa 50 à 70% hebben bedragen,
zodat haar positie niet alleen absoluut maar ook in verhouding tot de andere klassen
tenminste iets verbeterde70..
In het economische vernieuwingsproces heeft de koloniale factor grote invloed

uitgeoefend. In het bijzonder na de beëindiging van de Atjehoorlog in 1903 en met
het optreden van Van Heutsz als Gouverneur-Generaal in 1904 bloeide de koloniale
economie als nooit tevoren. Zij dankte dat niet alleen aan de toch zeker belangrijke
uitbreiding van de traditionele cultures, zoals de suiker - na 1903 toen de
bescherming van de Europese bietsuikerindustrie gematigd werd, trouwens een
zeer winstgevend produkt -, de koffie en de thee, maar ook aan de exploratie en de
exploitatie van de Buitengewesten. Daar kwam de tabaksverbouw snel tot
ontwikkeling (Sumatra), daar werd de rubber gewonnen (Sumatra en Java) en daar
kwam de gigantische
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petroleumindustrie op met van 1896 af H.W.A. Deterding (1865-1939) als een van
de leidende mannen in de in 1890 op Sumatra opgerichte Koninklijke Petroleum
Maatschappij, die in 1907 met de Shell Co. op Borneo nauw ging samenwerken.
Nederlands-Indië werd een geliefd object voor investeringen. Ook veel buitenlands
geld vond zijn weg daarheen, vooral natuurlijk Engels kapitaal. De waarde van de
Nederlands-Indische uitvoer nam van 1900 tot 1913 met meer dan 150% toe. Het
is moeilijk te berekenen in welke mate deze expansie het nationale inkomen van
Nederland heeft vergroot, maar het schijnt redelijk om aan te nemen dat van 1870
tot 1890 2 à 3%, na 1890 ten minste 5% ervan voortkwam uit naar Nederland
overgebrachte winsten van cultuurondernemingen, verlofgelden enz. Telt men
daarbij de inkomsten uit de scheepvaart op Indië en uit de export van fabrikaten
daarheen, dan zou het Indische aandeel van het nationale inkomen in 1890 5%, in
1913 10% bedragen hebben. De opbloei van het Nederlandse economische leven
moet in niet geringe mate aan deze koloniale factor te danken zijn geweest71..

Eindnoten:

65. Eendracht, 48.
66. Nederlandse economen hebben geprobeerd de theorie van W.W. Rostow op de Nederlandse

situatie toe te passen maar zijn daarbij én tot verschillende hypothesen gekomen ten aanzien
van het tijdstip van de take-off én op bezwaren gestuit tegen de theorie in het algemeen. J. Pen
en P.J. Bouman (‘Een eeuw van toenemende welvaart’, A.N.J. den Hollander et alii ed., Drift en
koers, 2de dr., Assen, 1962, 85-104) die voor een deel steunen op het werk van I.J. Brugmans,
kiezen de jaren 1860 als de periode van de start terwijl J.A. de Jonge, De industrialisatie in
Nederland tussen 1850 en 1914, zich uitspreekt voor de jaren 1890. Uit De Jonges analyse blijkt
overigens dat de theorie van Rostow slechts in beperkte mate bruikbaar is in dit speciale geval.
De Jonges materiaal is zo groot en zijn redenering lijkt zo overtuigend, dat ik meende zijn
interpretatie te moeten volgen. Voor het volgende verwijs ik eens en voor al naar zijn boek.

67. Het internationale karakter van het Nederlandse natuurwetenschappelijke onderzoek bleek in
1901 en 1902 bij de toekenning van de eerste Nobelprijzen voor natuur- en scheikunde: ze
gingen naar Nederlanders en Duitsers.

68. De Jonge, 237.
69. Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht, 288-311.
70. De Jonge, 294.
71. Ibid., 355-356, 358.

4. De ontwikkeling van de Belgische economie

Omstreeks 1914 schijnt het nationale vermogen van België niet alleen absoluut
maar ook relatief groter geweest te zijn dan dat van Nederland72., al scheelde het
waarschijnlijk niet zeer veel. Het nationale inkomen van beide landen berekend per
hoofd der bevolking was ongeveer gelijk73.. Dit betekende voor België een groot
succes. Nog omstreeks 1850 en 1860 was België ondanks zijn moderne industrie
een armer land geweest dan Nederland74.. Pas omstreeks 1890 zou de Belgische
rijkdom, indien deze cijfers min of meer juist zijn, relatief aan de Nederlandse zijn
gelijk gekomen; daarna ging zij die van Nederland zelfs enigszins overtreffen. Dit
wil dus zeggen dat België ondanks de superioriteit van zijn moderne economische
uitrusting een halve eeuw heeft nodig gehad om zijn achterstand op Nederland in
te lopen; pas dank zij de hausse van na 1896 is het Nederland voorbijgestreefd. In
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beide landen groeiden de bevolkingen sterk: in België van 4,3 miljoen in 1846 tot
7,6 miljoen in 1913 (77%), in Nederland van drie tot zes miljoen.
Het merkwaardigste aspect van de Belgische economie in deze jaren was

waarschijnlijk de zeer vergaande internationalisering ervan. Natuurlijk was de
Belgische industrie altijd voor een belangrijk deel een exportindustrie geweest; de
binnenlandse markt was nu eenmaal klein. Nieuw echter was dat Belgische
ondernemingen zich gingen toeleggen op de uitvoering van publieke werken en de
oprichting van fabrieken in het buitenland zelf. Al in de jaren zeventig en tachtig
bouwden de Belgen spoor-
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en tramwegen in Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en Italië, maar de nationale
regeringen maakten aan zulke bedrijvigheid vrij spoedig een einde. Toen ging de
Belgische aandacht zich richten op landen als Spanje, Zuid-Amerika, Brits-Indië,
waar veel meer ruimte voor buitenlandse activiteit bestond. Edouard Empain
(1852-1929) was een typische promotor van dit soort werk op reusachtige schaal.
Hij exporteerde zijn elektrische tramwagens en tramwegen naar Frankrijk, Egypte,
Spanje, Rusland en China en begon in 1900 met de bouw van de Parijse métro.
Zijn belangen en zijn ondernemingen (Ateliers de constructions électriques de
Charleroi, 1904; Compagnie minière des grands lacs, in Kongo) overspanden de
hele wereld; in 1905 ging hij een zeer moderne voorstad van Caïro aanleggen,
Heliopolis. Van de jaren 1890 af bonden de Belgische ondernemingen zich aan nog
ambitieuzer initiatieven. Zij richtten belangrijke staalfabrieken in Zuid-Rusland op
die echter omstreeks 1900 een zware crisis hadden te doorstaan; hoewel er toen
heel wat slachtoffers vielen bleef het Belgische belang in de Russische industrie
groot: in 1914 waren 161 Russische bedrijven afhankelijk van Belgisch kapitaal voor
een totaal van 2350 miljoen franken. Leopold II steunde bovendien met kracht
Belgische activiteit in China waar inderdaad de Belgen een buitengewoon groot
aandeel hadden in de spoorwegbouw.
Van wezenlijke invloed op de structuur van België zou later een andere

ontwikkeling blijken waarvan in deze periode de eerste tekenen zichtbaar werden:
een industrialisatie van Vlaanderen die ten dele samenhing met zekere
vervalsverschijnselen in de Waalse provincies. Het was een zeer gecompliceerd
fenomeen dat door allerlei niet samenhangende factoren veroorzaakt werd75.. Een
ervan was de dankzij de snelle expansie der industrie steeds groeiende behoefte
aan kolen. Aangezien de produktie van de Waalse kolenmijnen, waarvan sommige
verouderd en andere bijna uitgeput waren, omstreeks 1900 nauwelijks meer kon
worden vergroot, werd het nodig brandstof te importeren: één miljoen ton steenkool
in 1880; bijna elf miljoen ton in 1913. Het bleek voordelig om de cokesfabrieken te
bouwen in de nabijheid van de havens waar de steenkolen werden ingevoerd en
zo verrezen er cokesbedrijven, gasfabrieken en aanverwante ondernemingen op
verschillende plaatsen bij de grote zeehavens van Vlaanderen, waarbij zich al
spoedig chemische bedrijven aansloten. Velerlei andere fabrieken die van import
afhankelijk waren, vonden een plaats in de nabijheid van de Antwerpse haven, zoals
lood-, zink- en chroomertsfabrieken. Geheel onafhankelijk hiervan en toen dit proces
al op gang was, werden in de Belgische provincie Limburg rijke kolenvoorraden
ontdekt. In 1906 werden de eerste concessies uitgegeven, maar de regelmatige
produktie begon pas in 1917. Terwijl de mijnen in het Zuiden naar schatting nog
slechts een miljard ton steenkolen konden opleveren,
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verwachtte men van deze nieuwe vondst meer dan tien miljard ton. En er was nog
een derde factor die aan de Vlaamse provincies meer economisch gewicht ging
geven: de markt voor de vanouds in Gent gefabriceerde katoen werd juist in deze
periode veel groter; de wol verloor haar plaats als het belangrijkste Belgische
textielprodukt. In de Belgische katoennijverheid werkten in 1896 15 709 arbeiders,
in 1910 34 208; de jaarlijkse invoer van ruwe katoen werd van 1900 tot 1912 meer
dan verdubbeld. Het was Vlaanderen dat hiervan het meeste profiteerde. Langzaam
begon op deze manier een ontwikkeling dank zij welke het economische centrum
van België opnieuw in de noordelijke provincies gevestigd zou worden, waar het
ook voor de negentiende eeuw en de eerste industriële revolutie gelegen had. Dit
was overigens geen revolutionair proces. Maar al duurde het nog tientallen jaren
voor Vlaanderen zijn economische overwicht herwon, de verschuiving begon toch
al voor 1914 enigszins zichtbaar te worden76..
De landbouwcrisis trof België even hard als Nederland en het reageerde er op

ongeveer gelijke wijze op. Van een zwenking naar protectionisme kon ook in België,
afhankelijk als het was van de buitenlandse markt, geen sprake zijn, al werd in 1887
en 1895 de invoer van vlees, boter, haver en enkele andere produkten enigszins
beperkt. De regering gaf, zoals ook de Nederlandse deed, de voorkeur aan andere
middelen: beter landbouwonderwijs, verbreiding van wetenschappelijke
teeltmethodes, controle op landbouwprodukten. De boeren zelf organiseerden zich.
Zij zochten het echter, onder invloed van de corporatieve idealen der
christen-democraten en van de priesters die deze verspreidden en met enige steun
van de katholieke kabinetten, niet in de eerste plaats in de vrij nuchtere
landbouwcoöperaties van Nederland, maar in een buitengewoon ingewikkeld en
hoogst eigenaardig stelsel van lokale boerengilden verenigd in een federatieve
Boerenbond (1890). Onder het toezicht van dit orgaan werden in het begin van de
twintigste eeuw de aan- en verkoopvennootschappen en deMiddenkredietkas (1903)
tot stand gebracht, waardoor de crisis betrekkelijk snel kon worden overwonnen. In
de praktijk was de ontwikkeling in België niet zeer verschillend van de Nederlandse,
al werd zij gekenmerkt door een religieuze inspiratie die in Nederland ontbrak -
wanneer men tenminste afziet van de in 1896 op Belgisch voorbeeld opgerichte,
maar vrij onbelangrijke katholieke Nederlandsche Boerenbond.

Eindnoten:

72. Dit blijven zeer hypothetische schattingen. F. Baudhuin, ‘Histoire économique de la Belgique’,
Histoire de la Belgique contemporaine, I, 347, en Histoire économique de la Belgique 1914-1939
(2 dln., Brussel, 1944), I, 28, berekent het nationale vermogen van België in 1913 op bijna 51
miljard franken, dat is per hoofd der bevolking 6700 franken. Frankrijk zou per hoofd 7200,
Duitsland 5800 franken bezitten. Indien het Nederlandse nationale vermogen in 1913 ƒ 14,3
miljard bedragen heeft, dan zou men per hoofd der bevolking komen op een bedrag van 5100
franken. Berekeningen, die niet zeer hiervan afwijken, vindt men geciteerd in E. Mahaim, Le
secours de chômage en Belgique pendant l'occupation allemande (Parijs, z.j.), 8.

73. In België met een nationaal inkomen van 6500 miljoen franken ongeveer 850 franken per hoofd,
in Nederland met ƒ 2346 miljoen ongeveer 835 franken per hoofd.

74. Baudhuin, Histoire de la Belgique contemporaine, 337 e.v., schat het Belgische nationale
vermogen in 1846 op 10 750 miljoen franken en in 1895 op 29 830 miljoen franken, dat is
respectievelijk 2460 en 4560 franken per hoofd. Omstreeks 1850 en 1860 liep het in Nederland
waarschijnlijk op tot ongeveer 4200 franken per hoofd.

75. Zie voor het volgende M. Neirynck, ‘Het economisch leven in België’, Algemene geschiedenis
der Nederlanden, XI, 112-140.
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Brussel)

5. De buitenlandse politiek der twee landen

In het begin van 1912 constateerde de Belgische gezant in Den Haag dat Nederland
sinds enkele jaren de schemertoestand, waarin het vegeteerde,
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had verlaten en op het internationale toneel verschenen was. De aanleiding tot zijn
opmerking was een artikel van de bekende hoogleraar in het volkenrecht te Utrecht,
J. de Louter (1847-1932), waarin deze onderzocht waarom Nederland een grotere
positie was gaan innemen en wat de consequenties daarvan voor de Nederlandse
buitenlandse politiek waren77.. Hij zag twee oorzaken: de Britse aanval op de Boeren
had de verontwaardiging van de Nederlanders opgewekt en hun tegelijk getoond
hoe vernederend de machteloosheid was van een natie die moest toelaten dat haar
stamgenoten aan het Britse imperialisme ten offer vielen: zij had een duidelijke taak
niet kunnen vervullen. Daarnaast werd de keuze van Den Haag als zetel van de
eerste vredesconferentie gevoeld als een verplichting tot actieve deelneming aan
de internationale politiek. Toch meende de schrijver dat ook in deze nieuwe
omstandigheden de buitenlandse politiek aan haar traditie trouw moest blijven. Een
klein land moet ernaar streven met de gehele wereld vriendschappelijke relaties te
onderhouden, maar het mag zich niet binden. Daarom hoeft het zich echter niet te
onderschatten. Door zijn defensie te versterken kan het de achting van Europa
verwerven; door zijn steun aan de ontwikkeling van het internationale recht en zijn
bereidheid ten bate van de vrede als bemiddelaar op te treden, kan het een
belangrijke plaats tussen de mogendheden bezetten. De Louters uiteenzetting
vertoont veel verwantschapmet die van Van Vollenhoven, evenals hij een deskundige
in het volkenrecht. Van Vollenhoven somde in 1913 de Nederlandse activiteiten na
1899 op: de vredesconferentie van 1899, de zending van een oorlogsschip om
president Kruger van Lourenço Marques naar Marseille te brengen (1900),
vlagvertoon in de Chinese wateren (1900), aanbod vanmediatie in de Boerenoorlog
(1902), krachtig optreden tegen Venezuela dat deWestindische kolonies bedreigde
- uit dat alles bleek volgens hem dat Nederland uit zijn slaap gewekt was78..
Dit optimisme is enigszins verbluffend. Het werd ook niet door grote groepen

gedeeld. Van Vollenhoven zelf meende dat in 1899 - toen de Tsaar demogendheden
opriep om in Den Haag te onderhandelen over maatregelen waardoor de
bewapeningswedloop kon worden beëindigd, de vernietigende werking van
oorlogstuig beperkt en een stelsel van arbitrage ontwikkeld - buiten de kring van de
Nederlandse regering slechts tweemensen in het land er belangstelling voor hadden:
de portiers van de beste Haagse hotels. Ook binnen de regering echter was het
enthousiasme in het begin bepaald niet groot. De liberale minister van Buitenlandse
Zaken, W.H. de Beaufort (1845-1918), zag op tegen het vele werk en de
moeilijkheden die er uit volgen zouden, al vond hij wel dat het een voor land en stad
niet onverschillige zaak was79.. Hem ontbrak zowel het vertrouwen dat een dergelijke
conferentie succes kon hebben als het geloof in een of andere Nederlandse roeping.
Het was ook - en dat begrepen de diplo-
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maten eigenlijk beter dan de academici en de publieke opinie - voor Nederland niet
bijzonder gunstig als het de aandacht trok. In feite immers verbeterde de
internationale positie van Nederland in het geheel niet. Voor het vrijwel
onverdedigbare koloniale imperium was het land aangewezen op Britse steun.
Niemand echter kon voorspellen wat de snelle Japanse ontwikkeling en de
Brits-Japanse alliantie van 1902 in Zuidoost-Azië voor consequenties zouden hebben.
De Japanse dreiging werd in de koloniën als ernstig en acuut gevoeld. In Europa
maakte de toespitsing van de Brits-Duitse tegenstellingen Nederland kwetsbaarder
dan het in de negentiende eeuw ooit geweest was. De Duitse vlootbouw kon niet
anders dan schadelijk zijn voor een natie die, sinds zij in de Spaanse Successieoorlog
in het begin van de achttiende eeuw haar maritieme positie had moeten opgeven,
van de bescherming der Britse marine afhankelijk was gebleven. Het is paradoxaal
dat commentatoren als Van Vollenhoven, De Louter en anderen juist in deze jaren
het gewicht van Nederland zagen toenemen en daarvan gebruik wilden maken voor
een actieve, idealistische politiek tot meerdere glorie van de natie. Toch is het niet
onbegrijpelijk. Het past in de algemene Europese ontwikkeling. In de jaren 1860
schenen de eenheidsbewegingen in Italië en Duitsland een toekomst aan te kondigen
waarin de grote machten de kleine staten zouden opslorpen. In de jaren 1890 leek
Europa opnieuw plaats te maken voor de kleine staten die niet alleen aanmerkelijk
aan prestige wonnen omdat de triomferende egalitaire en democratische gedachte
op het vlak van de internationale betrekkingen tot gevolg moest hebben dat de
hiërarchische onderscheiding tussen klein en groot werd gerelativeerd, maar ook
dank zij de steeds scherpere conflicten tussen de grote mogendheden - wellicht in
bepaalde gevallen van hun steun afhankelijk - wat meer ruimte kregen om zelfstandig
te manoeuvreren80..
Het optreden van Nederland in de wereldpolitiek accentueerde eerder de grenzen

dan de belangrijkheid van zijn actie. Tijdens de Boksercrisis van 1900 zond de
Nederlandse regering drie oorlogsschepen naar de Chinese wateren en overwoog
zij onder de druk van de publieke opinie deel te nemen aan de internationale
bestraffing van Peking. Ten slotte echter besloot zij dit niet te doen. Zij werd niet
bewogen door afkeer van imperialisme; eigenlijk associeerde zij zich immers met
de imperialistische politiek zonder haar te helpen uitvoeren. Wat haar
handelingsvrijheid belemmerde, was de zorg voor de neutraliteit. Zij vreesde niet
zozeer dat actieve deelneming haar in de Chinese troebelen zelf zou verwikkelen
- daar immers was nauwelijks bezwaar tegen - maar dat zij betrokken zou raken in
de conflicten tussen de grote imperialistische staten die China overweldigden. Het
was trouwens ook om andere redenen ondenkbaar dat de Nederlandse publieke
opinie, voor zover die zich uitte in de pers en het Parle-
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ment, in een daadwerkelijke Nederlandse actie bevrediging gevonden zou hebben.
Weliswaar werd vooral door Kuyper en zijn christen-democraten krachtig optreden
geëist, in de praktijk zou zulk optreden de Engelse politiek van de open deur, waarbij
Nederland om commerciële redenen groot belang had, moeten steunen. Juist Kuyper
en de zijnen nu waren fel anti-Brits. Het is in dit verband merkwaardig om te zien
hoe wezenlijk verschillend de Belgische situatie was. Terwijl de geografische ligging
en de relatieve zwakheid van de beide landen in Europa aan beide een in feite
identieke neutraliteitspolitiek voorschreef, verbond de commercieelmaritieme traditie
van het Noorden de Nederlandse politiek steeds weer met Engeland. België echter,
dat een continentale staat was, maakte zich in China afhankelijk van de Fransen
en de Russen: het bouwde aan de spoorweg waarmee deze landen het
Jang-tse-gebied, een Engelse invloedssfeer, van noord naar zuid doorsnijden
wilden81..
De feitelijke onmacht van Nederland werden zeer grote groepen van de bevolking

zich vooral tijdens de Zuidafrikaanse crisis op uiterst pijnlijke wijze bewust. De
onoplosbaarheid van het dilemma der Nederlandse buitenlandse politiek bleek
duidelijk tijdens de regering van Abraham Kuyper (1901-1905) die veel
representeerde van wat in het fin-de-siècle modern was: imperialisme, militarisme,
nationalisme en een onbedwingbare lust tot activiteit. Dat de Zuidafrikaanse kwestie
in Nederland veel belangstelling wekte, is zeer begrijpelijk. Toen de Britten in 1877
Transvaal annexeerden, reageerde de Nederlandse opinie eerst overigens
voorzichtig. Weliswaar protesteerde de licht ontvlambare conservatieve publicist
G.W. Vreede heftig tegen de Britse politiek; van een grote beweging onder het
publiek was nog geen sprake. Zelfs werd er veel kritiek geuit op de plompheid van
de Boeren, hun onbetrouwbaarheid, hun twistzucht en de hardheid van hun optreden
tegen de naturellen; er bestond bovendien afkeer van hun godsdienstig rigorisme.
Plotseling echter sloeg de stemming om. De Transvaalse tegenstand van 1880
wekte in Nederland een eigenlijk zeer verrassend en zeer onbeheerst enthousiasme.
Van 1880 af werd de Boer in Nederlandse ogen de geus van de negentiende eeuw.
Zijn strijd betekende, dacht men, een opleving van echt Nederlandse volkskracht.
In Zuid-Afrika zouden de gemiste kansen uit het Nederlandse verleden kunnen
worden goedgemaakt. Nederland had in de zeventiende eeuw Noord-Amerika
verloren aan Engeland; in de negentiende eeuw, schreef men, wonnen de Boeren
Zuid-Afrika terug voor de Hollandse stam. Er werden wilde plannen gesmeed door
alle mogelijke politieke amateurs: kreeg Nederland geheel Zuid-Afrika toegewezen
om het als mandataris tot zelfstandigheid op te voeden, dan zou het Borneo of
Suriname aan Engeland kunnen afstaan, omdat het in Zuid-Afrika zou vinden wat
Engeland in de Verenigde Staten bezat, een enorm afzetgebied voor zijn cul-
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tuur en zijn taal82.. De ontwikkeling van een in werkelijkheid machteloos, maar in
potentie dynamisch Nederlands nationalisme, waarvan men in de laatste decenniën
van de negentiende eeuw overal de bewijzen vindt, begon vorm te krijgen dank zij
de beslissing van de als stamgenoten beschouwde Boeren om zich niet aan
Engeland te onderwerpen.
In de jaren tachtig groeide de Nederlandse invloed in Transvaal aanzienlijk. De

jonge Nederlander W.J. Leyds (1859-1940) werd Paul Krugers vertrouwensman en
zijn hoogste ambtenaar. Kruger zorgde ervoor dat de belangrijkste concessie die
de Republiek te vergeven had, naar Nederlanders ging: een door Nederlanders in
1887 opgerichte en bestuurdemaatschappij bouwde de uiterst belangrijke spoorlijnen
die Transvaal met het buitenland verbonden, met Lourenço Marques, met Oranje
Vrystaat, met Natal. Economische motieven stonden hier bij de Nederlanders niet
op de voorgrond. De energie gewijd aan het zoeken van kapitaal dat vooral in
Duitsland gevonden werd en het uitwerken van de plannen kwamen eerder uit
nationalisme dan uit zuiver zakelijke overwegingen voort. De Nederlanders werden
ook niet moe om projecten te ontwerpen. Er werd ernstig gedacht aan de stichting
door Nederlanders van een Nationale Bank van Transvaal, van een
stoomvaartverbindingmet Delagoabaai, vanmijnbouw- en kolonisatieondernemingen.
Omstreeks 1890 bereikte de Nederlandse belangstelling voor Transvaal een
hoogtepunt83.. Maar er kwamweinig van dit alles terecht. De Nederlandse economie
was in de jaren tachtig nog geheel niet aan imperialistische initiatieven toe; de
kapitalisten riskeerden er hun geld niet voor en de industrie had nauwelijks behoefte
aan zulk een afzetmarkt. Ook de emigratie van Nederlandse boeren naar Transvaal,
waarover veel plannen werden gemaakt, mislukte. Zodoende kregen de
Nederlands-Transvaalse betrekkingen een eenzijdig karakter. Zij waren intiem op
die gebieden waarop Kruger naar Nederlanders zocht: in het onderwijs, het
staatsbestuur en bij de spoorwegbouw84.. Daarbuiten echter bleef de Nederlandse
invloed toevallig en klein. Tot een enigszins gecoördineerde poging om Zuid-Afrika
economisch te doordringen leende zich noch de Nederlandse economie noch de
Nederlandse traditie. Bij deze negatieve factoren kwam nog iets anders: de
Hollanders stuitten in Zuid-Afrika op veel tegenstand zowel bij de Boeren als bij de
Uitlanders85.. De spoorwegbouw viel bijzonder duur uit, wat voor een deel te wijten
was aan de onervarenheid van de ondernemers met dit soort zaken en voor een
ander deel aan hun patriottische behoefte zowel personeel als materiaal uit
Nederland zelf te laten komen, zonder te zoeken naar de goedkoopste markt en de
best opgeleide mensen86.. In het staatsbestuur namen de Nederlanders vaak een
wat hooghartige houding aan die afstootte. Bovendien waren hun godsdienstige
opvattingen lang niet altijd in overeenstemming met die van de Boeren. Op
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alle vlakken deden zich zodoende teleurstellende contrasten en spanningen voor.
Omstreeks 1898 was de Nederlandse invloed in Zuid-Afrika al zeer sterk aan het
verminderen87..
Toch bleef de Nederlandse publieke opinie aan haar enthousiasme van de jaren

tachtig trouw. Zozeer had zij zich met de zaak van de Boeren vereenzelvigd, dat zij
de Britse politiek voelde als een nationale vernedering. Bij het uitbreken van de
Boerenoorlog in 1899 koos zij met hartstocht de Zuidafrikaanse partij. Ook Kuyper
deed dat, al was hij in de vorige jaren diep geschokt door Krugers weigering om
uitsluitend op zijn volgelingen te steunen88.. Toen de Nederlandse regering in 1899,
nog voor het uitbreken van de oorlog in oktober, er niet voor wilde zorgen dat
Transvaal en Oranje-Vrystaat werden uitgenodigd tot de eerste vredesconferentie
in Den Haag, viel hij haar heftig aan. In de zomer werden meetings gehouden in
Amsterdam en Den Haag en opnieuw putte men zich uit in het maken van plannen
tot steun aan de Zuidafrikaanse stamgenoten. In de herfst van 1899 en in 1900
werd de kritiek van de publieke opinie en de pers op de passiviteit van de regering
zeer fel. Uiteraard stonden in de argumentatie demorele motieven voorop en werden
de Boeren beschouwd als schuldeloze slachtoffers van een cynisch imperialisme.
Niemand kwam overigens op de gedachte dat Nederland zelf in Atjeh een
imperialistische oorlog aan het voeren was die in allerlei opzichten op die in Transvaal
leek. En dat is begrijpelijk. In wezen immers werd Nederland aangetast door een
puur Nederlands nationalisme. In zijn verontwaardiging over de Britse politiek gaf
het Nederlandse publiek op massale wijze uiting aan woede over een aanval op
een Nederlandse stelling, een Nederlands patrimonium. In de Nederlandse
geschiedenis is zulk nationalistisch vuur een zeldzaam verschijnsel en daarom des
te merkwaardiger. De regering bleef uiterst voorzichtig. In september 1900 vond zij
een middel om de kritiek voor een ogenblik tot zwijgen te brengen. Zij zond een
oorlogsschip naar Lourenço Marques waarheen Kruger gevlucht was en bracht hem
naar Europa. Het Nederlandse publiek triomfeerde. Maar voor de Engelse regering
was deze daad niet ongunstig; zij wist Kruger liever in Europa dan in Afrika. Meer
echter deed het liberale kabinet niet. Het ging ervan uit dat Nederland op
commercieel en koloniaal gebied van Engeland afhankelijk was en zich geen enkel
risico veroorloven kon.
In 1901 gaf een confessionele verkiezingsoverwinning Abraham Kuyper de

gelegenheid een kabinet te vormen. Al nam hij zelf de portefeuille van Binnenlandse
Zaken, zijn persoonlijkheid was zo sterk en de minister van Buitenlandse Zaken die
hij aanstelde, zo zwak dat ook het buitenlandse beleid voor een belangrijk deel door
hem bepaald werd. Het leek een beslissend moment. Al zal het nooit helemaal
duidelijk worden wat Kuyper precies gewild en gedaan heeft, zijn ambitie is
ongetwijfeld geweest om op
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de een of andere manier zekere wijzigingen aan te brengen in de traditionele politiek
van onthouding en neutraliteit89.. Dit sloot in dat Kuyper zou moeten proberen juist
aan die feitelijke afhankelijkheid van Engeland een einde te maken. Blijkbaar heeft
Kuyper gemeend dat het Duitsland zou lukken de Britse suprematie buiten Europa
te breken en daardoor meer speelruimte te scheppen voor de zelfstandigheid van
de kleine naties. Het is niet onwaarschijnlijk dat hij onder de indruk was van de door
vele Duitse imperialisten gepropageerde gedachte dat het de taak was van het
Wilhelminische Keizerrijk om ten koste van het veel te sterke Engeland een
machtsevenwicht in de wereld, dus ook buiten Europa, te scheppen waarvan juist
de kleine staten zouden profiteren. Ook andere emoties speelden, naar men moet
aannemen, een rol in Kuypers concepties. De Nederlandse economie was in zeer
sterke mate op Duitsland georiënteerd geraakt. Duitsland was omstreeks 1900
verreweg de belangrijkste handelspartner van Nederland. Duitse deskundigen en
technici werden door de Nederlandse industrie aangetrokken of kwamen op eigen
initiatief. De Duitse economische groei na 1870 heeft de Nederlandse expansie ten
zeerste beïnvloed. In het algemeen gesproken werd de traditionele suprematie van
het Nederlandse handelskapitalisme, gebaseerd als het was in de grote zeesteden
en nauw verbonden met Engeland, door de nieuwe economische ontwikkeling
gebroken en het lag voor de hand daar zekere consequenties van te aanvaarden.
Kuyper nu was vijandig aan de geest van de conservatief-liberale Hollandse
kapitalisten; daarom was hij bereid de naar Duitsland wijzende economische
motieven te gebruiken voor de verdediging van een pro-Duitse politiek. Bovendien
voelde hij zich in het klimaat van het Duitse Keizerrijk met zijn christelijke discipline
en zijn staatszorg voor de sociaal zwakken, veel beter thuis dan in het naar zijn
smaak cynische Britse Rijk of het frivole en decadente Frankrijk90..
Kuypers politiek mislukte. Zij is nauwelijks meer geweest dan een suggestie, een

idee waarvoor eigenlijk nergens steun te vinden viel. Dat de Nederlandse publieke
opinie, hoe anti-Brits ook tijdens de Zuidafrikaanse crises, voor een nauwe aansluiting
bij Duitsland niet voelde, bleek steeds weer wanneer de pers zich bezighield met
de vaak herhaalde discussie over demogelijkheid van een Duits-Nederlandse tolunie
of zelfs een formeel bondgenootschap. De reactie van de Nederlandse kranten op
zulke, door sommige Duitse publicisten gepropageerde, maar nooit officieel
gesteunde plannen was over het algemeen zeer koel, al viel het alle waarnemers
op dat de stemming ten opzichte van Duitsland omstreeks 1900 toch aanmerkelijk
positiever was dan enkele decenniën tevoren91.. De ambtenaren van het Departement
van Buitenlandse Zaken en de diplomaten wantrouwden Kuypers initiatieven92..
Koningin Wilhelmina nam in 1905 de moeite om Kuyper schriftelijk te doen weten
dat zij aan de neutrali-
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teitspolitiek vasthield93.. Een verbond met Duitsland achtte zij gevaarlijk, omdat het
Keizerrijk nog niet in staat was in geval van oorlog de Nederlandse maritieme
belangen te verdedigen. Een verbond met Engeland bood geen garantie voor de
integriteit van het Nederlandse grondgebied in Europa. Slechts als het land door
de nood gedwongen zou worden en werd aangevallen of voor een ultimatum gesteld,
moest het op het allerlaatste ogenblik kiezen tussen de dan mogelijke allianties.
Daarbij kwam ten slotte nog dat de Duitse politiek met betrekking tot Zuid-Afrika in
Nederland veel wrevel had gewekt. Men ergerde zich over het kennelijke gemak
waarmee de Keizer de Boeren, die hij eerst steun scheen te beloven, ten slotte
volkomen in de steek liet. Kuyper zelf heeft voor de Boeren evenmin iets kunnen
doen. Hij ontwikkelde wel veel activiteit, reisde naar de Westerse hoofdsteden en
deed de Britten in januari 1902 een aanbod van goede diensten. Zij weigerden dit,
maar hebben er toch gebruik van gemaakt. Uit de nota immers, waarin de
Nederlandse regering haar bemiddelingspoging deed, viel op te maken dat zij
eigenlijk geen andere oplossing meer zag dan een capitulatie van de Boeren. Dit
feit, door de Britten natuurlijk aan de leiders in Transvaal meegedeeld, heeft hen
zonder twijfel plooibaarder gemaakt (Vrede van Vereeniging, mei 1902)94.. Voor
Kuyper was dit tot op zekere hoogte een succes. Niet alleen liep zodoende de oorlog
ten einde waarin hij vreesde de Boeren te zien ondergaan, bovendien had een
Nederlands gebaar de stoot gegeven tot de definitieve vredesonderhandelingen.
Maar dat Nederland slechts op deze, van het standpunt der Boeren beschouwd,
negatieve wijze had kunnen bijdragen tot een oplossing van het probleem, geeft de
onmacht van zijn buitenlandse politiek aan.
De Belgische buitenlandse politiek was in theorie nog krachtelozer. Zij was voor

een neutraal verklaard land overigens merkwaardig actief. Leopold II's rusteloze
dadendrang bracht werk voor de diplomaten, de wereldwijde economische belangen
die de Belgische industrie ontwikkelde, vereisten diplomatieke zorg. Toch werd over
het geheel genomen de Belgische buitenlandse politiek zowel door een zekere
nervositeit gekenmerkt die het beleid aarzelend en onvoorspelbaar maakte, als door
passiviteit en gebrek aan slagvaardigheid. Aan de grote feiten van de internationale
situatie ging de Belgische politiek voorbij. Ook de Nederlandse deed dat, maar voor
het Noorden lagen de problemen wezenlijk anders dan voor het Zuiden. De
Nederlandse gedachte dat buitenlandse hulp slechts dan gekozen moest worden
wanneer het grondgebied al door vijandelijke troepen betreden was of op het punt
stond te worden aangevallen, was natuurlijk bijzonder onpraktisch; zij had echter
zin omdat er een redelijke mogelijkheid bestond dat de Nederlandse neutraliteit
door de grote machten in Europa zou worden gespaard. Alleen strategisch al was
de Belgische
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positie geheel verschillend. In 1870 bleef België buiten het Frans-Duitse conflict;
schending van zijn neutraliteit zou Engelse interventie hebben veroorzaakt, zoals
in de verdragen die Engeland in augustus 1870 met Frankrijk en Duitsland sloot
ook uitdrukkelijk werd vastgelegd. Na 1904, toen Engeland met Frankrijk
overeenstemming had bereikt, bezat de dreiging van Engelse interventie geen zin
meer: kwam Duitsland met Frankrijk in oorlog, dan zou Engeland zijn bondgenoot
waarschijnlijk steunen ook als Duitsland het Belgische grondgebied ontzag.
Hierdoor werd de kern van de traditionele Belgische politiek aangetast. Engelse

verklaringen dat de schender van de Belgische neutraliteit gestraft zou worden,
vormden na 1904 geen reële beschermingmeer95.. Bovendien werd al sinds ongeveer
1897 door von Schlieffen, de chef van de Duitse generale staf, ernstig overwogen
België bij het uitbreken van een Frans-Duitse oorlog binnen te vallen. In 1904 kreeg
zijn aanvalsplan vastere vorm; in 1905 en 1906 werd het volledig uitgewerkt. Het
kernpunt ervan was de massale inval in België. De Entente hield met deze
mogelijkheid rekening. In 1906 overlegden Britse en Belgische militairen hoe men
tegenweer zou kunnen bieden. De Belgische regering echter trok daar geen
consequenties uit; zij liet later overleg met de Entente niet toe en stelde zich tot
plicht de neutraliteit scrupuleus te handhaven. De Britten van hun kant zagen het
politieke nut dat deze houding voor hen had. De eenzijdige schending van de
Belgische neutraliteit door Duitsland, die door hen in geval van oorlog verwacht
werd, zou het de Britse regering immers mogelijk maken de oorlog in te gaan als
beschermer van België. Indien zij deze rol niet kon aannemen, zbu het voor haar
moeilijker worden Frankrijk de steun te bieden die zij noodzakelijk achtte en ook
zeer nadrukkelijk geven wilde96.. In feite werd de Belgische neutraliteit op deze wijze
gedenatureerd; zij werd als een schaakstuk gehanteerd; zij had haar innerlijke zin
verloren. De Belgische politici zagen dit ook wel in, zoals uit verschillende
memoranda blijkt97., maar zij waren niet in staat hun beleid aan de veranderingen
aan te passen. Een totale ombuiging van de Belgische politiek, bijvoorbeeld door
een verbond met een van de grote mogendheden te sluiten, werd niet ernstig in
overweging genomen. Het enige wat de Belgen na 1904 en 1905 zodoende
overbleef, was de versterking van de defensie. Alleen de vrees voor een zeer krachtig
Belgisch leger kon de Duitsers wellicht nog van een aanval op het land weerhouden.
Het Belgische leger echter was zwak en verwaarloosd. Toen het in 1913 eindelijk
hervormd werd, was het veel te laat. De Belgische diplomatie was al even weerloos.
Zij putte zich uit in vriendelijkheden, verontschuldigingen en geruststellingen aan
ieder die bij haar protesteerde. Zij had geen duidelijke richting98.. In de jaren 1860
werd de neutraliteit door Belgische romantici gebruikt als argument voor een zeker
expansionisme; dit was uit-
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zichtloos gebleken en wat er sindsdien in België aan missiebesef of imperialistisch
enthousiasme bestond, vond voldoende bevrediging in Kongo. In Europa zelf trad
België op als een verzadigde kleine staat zonder ambities, afhankelijk van de goede
wil der grote mogendheden meer dan van zijn eigen defensie, wars van avonturen
en alleen in perioden van crisis geneigd tot steeds weer hetzelfde initiatief: het tot
stand brengen van een nauwere samenwerking met Nederland.
Nederland heeft alle Belgische suggesties en uitnodigingen afgeslagen. Geen

Nederlandse regering was bereid de Belgen steun te geven. Door de Belgen werd
dit soms opgevat als een blijk van tartende Nederlandse zorgeloosheid. Het leek
hun dat de Nederlanders de gevaren onderschatten en in roekeloze onverschilligheid
nalieten hun kracht te versterken door een verbinding met België. Deze voorstelling
van zaken is onjuist gebleken. Gedurende het hele tijdvak was België de bedreigde
partij; Nederland was dit in veel mindere mate. Als Nederland op welke wijze dan
ook België steunde, nam het de risico's die België liep over, zonder daar voordeel
van te hebben. De twee landen waren dan ook, al onderhielden zij correcte en zelfs
vriendelijke diplomatieke betrekkingen, op geen plaats ter wereld solidair, noch in
Afrika, noch in Azië, noch in Europa. In Europa bleek dat in alle scherpte in 1887.
Toen de spanningen tussen Duitsland en Frankrijk tot een nieuwe crisis dreigden
te leiden, werden Leopold II en de regering-Beernaert hoogst nerveus. In januari
1887 stelde Beernaert de Nederlandse regering voor om te overleggen hoe men
zich tegen een Duitse inval in België verdedigen zou. Den Haag weigerde99.. Zelfs
wilde de Nederlandse regering in 1888 niet ingaan op het Belgische verzoek om
militaire attachés te benoemen, al werkten sinds de jaren 1870 Franse en Duitse
militaire attachés wel in Brussel. Sommige Nederlandse dagbladen reageerden
echter op een andere wijze. In deze periode begon het blad van Kuyper, De
Standaard, te pleiten voor een actieve buitenlandse politiek die zich oriënteren zou
op België en Duitsland om zo het Franse gevaar, dat door het Boulangistische
avontuur weer acuut scheen te worden, af te wenden100.. Kuyper droeg op deze
manier bij tot een campagne die door de Duitse, Oostenrijkse en Italiaanse
regeringen begonnen werd om Nederland en België tot aansluiting bij de Driebond
te bewegen101.. Het bleef alles bij geruchten en vage plannen, maar juist het feit dat
de mogelijkheid van een Nederlands-Belgische toenadering onmiddellijk werd
gebruikt voor het hoge spel der Europese diplomatie moet de Nederlandse regering
nog veel voorzichtiger hebben gemaakt dan zij van nature al was.
Tijdens zijn ministerschap van 1901 tot 1905 heeft Kuyper ook aan dit probleem

vergeefs geprobeerd een nieuwe wending te geven. Hij werd ervan verdacht zijn
plannen in de hoofdsteden van de Driebond en in Brus-
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sel persoonlijk te bespreken zonder zijn kabinet en zijn minister van Buitenlandse
Zaken daarin te kennen. Waarschijnlijk is dit niet. Wel echter is het een feit dat hij
in juli 1903 een verbazingwekkend gesprek voerde met de Belgische gezant in Den
Haag, waarin hij de Engelse aanvallen op Leopold II's Kongopolitiek in verband
bracht met soortgelijke kritiek op het Nederlandse optreden in Oost-Indië en met
grote nadruk wees op de solidariteit van de twee door het Britse imperialisme
bedreigde koloniale staten102.. Leopold II nodigde Kuyper onmiddellijk naar Brussel
uit en in het begin van januari 1904 had dit bezoek plaats. De Koning kan toen van
Kuyper niet veel anders hebben gehoord dan wat deze al aan de gezant had
meegedeeld: de noodzaak van een nauwe entente, waarvan de spits gericht was
tegen Engeland. Reëel effect heeft deze gedachtenwisseling niet gehad. Wat kon
men er trouwens van verwachten? In dezelfde januarimaand reisde Leopold II naar
Berlijn om er meer sympathie voor zijn Kongo-affaire te vragen. Wilhelm II echter,
die zijn koninklijke bezoeker minachtte als een incarnatie van de duivel, de
personificatie van zedeloosheid en geldzucht103., legde hem op 28 januari 1904 uit
dat hij in de Frans-Duitse oorlog, welke te verwachten viel, de Duitse zijde diende
te kiezen en daarvoor beloond zou worden met het herstel van het Bourgondië van
Filips de Goede en Karel de Stoute104.. Waar weinigen in slaagden, lukte Wilhelm II
met deze onwaarschijnlijke uiteenzetting: hij bracht Leopold II volkomen in de war.
Enkele dagen later veroorzaakte hij ook in de Nederlandse koninklijke familie de
nodige opwinding. Bij het uitbreken van de Russisch-Japanse oorlog (8 februari
1904) schreef hij koningin Wilhelmina een brief, waarin hij de vrees uitsprak dat
Engeland Japan zou steunen en de oorlog niet te lokaliseren zou blijken. Mocht in
dat geval Frankrijk met Duitsland in conflict raken, dan ried hij Nederland aan zich
binnen twaalf uur bij Duitsland aan te sluiten105.. Dat Kuyper na zulke initiatieven
weinig ruimte meer had om naar een Belgisch-Nederlandse toetreding tot de
Driebond te streven - stel al dat hij nog steeds aan die gedachte vasthield -, is zonder
meer duidelijk.
Toch bleef de Belgische diplomatie hopen op een nauwere verbinding met

Nederland. De bekwame gezant in Den Haag, J.G.J.P. baron Guillaume (1852-1918)
die van 1903 tot 1910 in die functie optrad, sprak in de volgende jaren herhaaldelijk
met leden van de Nederlandse regering over de lacunes in het Nederlandse
verdedigingsstelsel die militaire samenwerking met België moeilijk maakten. In
principe waren de Belgische en de Nederlandse systemen gelijk. De Belgenmeenden
in Antwerpen en omgeving een bolwerk te hebben gebouwd waarin het leger, als
het van de grens wijken moest, zich terug kon trekken. De Nederlanders legden de
nadruk evenmin op de grensverdediging. Zij bezaten een soort natuurlijk bolwerk
in de provincie Holland die door een waterlinie was omringd en
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door middel van inundaties ontoegankelijk kon worden gemaakt. In de jaren 1880
echter waren de Belgen onder sterke druk zowel van Frankrijk als van Duitsland
begonnen met het bouwen van forten langs de Maas. Strategisch zou het nuttig zijn
deze verdedigingslinie te verbindenmet werken in de Nederlandse provincie Limburg.
Een van de doeleinden van de Belgische diplomatie werd in deze jaren de
Nederlanders ervan te overtuigen dat zij Limburg tegen een eventuele Duitse aanval
moesten verdedigen. Maar belangrijker was nog de ingang van de Schelde. De
Belgische regering maakte zich er ongerust over dat de Nederlanders geenmiddelen
bezaten om de neutraliteit van de Scheldemond te handhaven106. en hoopte op een
geste van de Nederlandse regering die zou tonen dat de beide landen in hun
opvatting van neutraliteit solidair waren. In 1910 diende de Nederlandse regering
eindelijk bij de Tweede Kamer een voorstel in tot het bouwen van forten langs de
Schelde. Door alle mogelijke min of meer toevallige omstandigheden viel deze
presentatie op een ongelukkig ogenblik. Het had er de schijn van dat het voorstel
onder Duitse druk was gedaan en zodoende als het ware een restant vormde van
de in Nederland gevreesde pro-Duitse politiek van Kuyper in de periode van 1901
tot 1905. In feite was dit niet het geval. Het plan was een logisch gevolg van de zeer
strikte neutraliteitsopvatting die de regering verdedigde en het werd als zodanig ook
juist door de Belgische diplomatie toegejuicht107.. De zaak scheen korte tijd later
internationale gevolgen te hebben, toen de Franse minister van Buitenlandse Zaken
er zich in het openbaar tegen keerde (januari 1911). Maar spoedig erkende hij dat
er niet veel tegen te doen viel. De Britse regering was intussen al tot de conclusie
gekomen dat het haar weinig schaden zou. Trouwens, het is nooit uitgevoerd. Pas
in 1913 werd het in een sterk vereenvoudigde vorm door het Parlement aangenomen
- de kosten waren van 40 miljoen gulden tot 12 miljoen teruggebracht - maar toen
de oorlog uitbrak, leverde Krupp, waarbij Nederland zijn oorlogstuig kocht, de
bestelde koepels en kanonnen niet.
De langzame, tastende pogingen van België om in een of andere vorm eenmilitaire

entente met Nederland tot stand te brengen werden doorkruist door de campagne
van een jonge Belgische journalist, E. Baie (1874-1963), die misschien in overleg
met leden van de Franse regering en zeker onder luide toejuichingen van de Franse
pers handelde108.. In de zomer van 1905 maakte het kabinet-Kuyper plaats voor een
liberale combinatie die niet als pro-Duits gelden kon. In oktober verscheen in het
Brusselse blad Le Petit Bleu een artikel van Baie, waarin hij de sluiting van een
tolunie en eenmilitair verbond tussen België en Nederland bepleitte. Het was duidelijk
dat de twee landen zich volgens hemmet de Ententemogendheden tegen Duitsland
keren moesten. Hij stelde voor109. dat een interpar-
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lementaire commissie demiddelen tot verwerkelijking van zijn plan zou onderzoeken.
Natuurlijk was dit voor Nederland een onaanvaardbare gedachte. Juridisch stond
eigenlijk slechts één mogelijkheid open: Nederland kon met het neutrale België een
verbond sluiten, dat het verplichtte de Belgen te hulp te komen, als dezen werden
aangevallen. Het kreeg daar niets voor terug110.. Er zat ook iets wrangs en
paradoxaals in de hele zaak. In 1830 was het Verenigd Koninkrijk uiteengevallen
mede door de revolutionaire impulsen die uit Frankrijk kwamen. Frankrijk had de
onafhankelijkheid van België steeds beschouwd als een overwinning. Nu was het
ten bate van Frankrijk dat op een soort hereniging werd aangedrongen die juist voor
Nederland geen voordeel had111.. Dat de breuk van 1830 een fout was geweest,
was door sommige Belgen, zowel Walen als Vlamingen, al vaker geconstateerd;
nu bleken ook Fransen het te erkennen. Dat Nederland er anders over oordeelde
was wel beschouwd minder verbazingwekkend dan het oppervlakkig scheen. In
1830 immers hadden de Nederlanders het vertrek van de Belgen uit de unie verhaast
en met vreugde aanschouwd. In het begin van de twintigste eeuw kregen zij gelijk:
binnen de grenzen van hun eigen raison d'État waren zij veiliger. Zeer scherp drukte
een voormalige minister van Buitenlandse Zaken dat in een artikel in De Gids uit.
Hij betreurde ook om machtspolitieke redenen de breuk van 1830 in het geheel niet
en van een hereniging met België verwachtte hij slechts onheil. Hem kwam het
onaantrekkelijk voor om de rol van een kleine staat te ruilen voor die van een
middelmatige, die te zwak zou zijn om zich te doen gelden maar te sterk om geheel
onverschillig te blijven112.. De bekende liberale historicus H.T. Colenbrander dacht
er net zo over. Na de gebruikelijke gemeenplaatsen over het unieke nut van de door
België bereikte synthese der Germaanse en Romaanse culturen en de al even
gebruikelijke neerbuigende vriendelijkheden aan de Vlaamse ‘stamgenoten’ die -
het was hun bekoring en hun zwakheid - nog goeddeels leefden in een stijl van
driehonderd jaar terug, verklaarde hij dat hereniging met België in welke vorm ook
Nederland te gronde zou richten113.. Zulke reacties waren karakteristiek114.. Zij lieten
geen enkele mogelijkheid tot overleg.
Er is dan ook geen overleg geweest. Toch verwierf Baies initiatief in België zoveel

instemming, dat het voor de Nederlanders onmogelijk was het naast zich neer te
leggen115.. Met grote zorgvuldigheid heeft de regering zich echter aan elke
verantwoordelijkheid voor de besprekingen, die inderdaad volgden, onttrokken. De
hele zaak werd afgewikkeld als een particuliere onderneming van enkele individuen
die een Nederlands-Belgische commissie samenstelden en in 1907 te Brussel, in
1909 in Den Haag en ten slotte in 1910 nogmaals te Brussel vergaderden. Er zaten
in die commissie aan beide zijden mannen van groot gezag. De zitting van 1907
werd
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door niemand minder dan oud-minister Beernaert gepresideerd. Deze liet in zijn
openingsrede merken dat hij de scheuring van het Verenigd Koninkrijk betreurde116..
De voorzitter van de Nederlandse sectie, Th. Heemskerk - hij werd het volgend jaar
minister van Binnenlandse Zaken - reageerde koel. Volgens Nederlandse opvatting,
zei hij, moest de commissie, met uitsluiting van alle internationaal politieke
problemen, slechts onderzoeken op welke wijze de economische betrekkingen
konden worden verbeterd. Uiteraard leverden de besprekingen geen enkel resultaat
op. Het enige effect ervan was negatief, zoals de Belgische diplomatie zich ook
realiseerde117.. Wat er in Nederland misschien aan bereidheid tot een zekere mate
van militaire toenadering bestond, verdween volkomen nu een radicale wijziging
van zijn buitenlandse politiek gevraagd werd. Daar kwam nog bij, dat sommige
Nederlandse commentatoren in Baies actie een poging vermoedden om België ten
koste van Nederland uit te breiden. Geheel onbegrijpelijk was dat allerminst. De
hele constructie diende Belgische politieke en economische belangen. Toen het
plan van de groep-Baie verworpen bleek, ging zij ageren voor annexatie zowel van
Nederlands-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen als van Frans-Vlaanderen en
Luxemburg118.. In deze harde, zakelijke, van alle romantiek ontdane vorm toonde
zich, vlak voor de Wereldoorlog begon, opnieuw de expansionistische tendens die
in de jaren 1860 door Emile Banning met zoveel lyrische warmte verdedigd was.
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VIII. Synthese, 1895-1914
1. Het culturele karakter van de periode

In 1892 publiceerde P.J. Blok (1855-1929) het eerste deel van zijn Geschiedenis
van het Nederlandsche volk; in 1900 kwam het eerste deel van de Histoire de
Belgique van Henri Pirenne (1862-1935) uit1.. Beide boeken hadden direct succes.
In Nederland en België werden de auteurs geprezen als moedige mannen die een
waarlijk nationale taak op voortreffelijke wijze vervulden. Op 2 mei 1900 sprak de
steeds actieve Edmond Picard, die een aantal jaren tevoren de discussie over ‘l'âme
beige’ op gang had gebracht, in de Senaat waarvan hij lid was over het belang van
Pirennes werk2.. In de volgende jaren toen de publikatie met grote regelmaat werd
voortgezet - vóór 1914 voltooide Pirenne vier delen - werd zijn arbeid bewonderd
als een nationaal monument. De leden van het koninklijk huis, de officieren die er
tijdens hun militaire opleiding mee in aanraking werden gebracht, de politiek en
cultureel invloedrijke advocaten te Brussel, de jongelui die een prijs kregen voor
een goed examen, de burgerij in stad en provincie en de letterkundige elite
bestudeerden Pirenne. Van zijn vierde deel werden bij verschijning in de zomer van
1911 in drie dagen tijds zevenhonderd exemplaren verkocht3.. Natuurlijk was dit
voor een deel te danken aan de buitengewone kwaliteit van Pirennes inzicht en stijl.
Bloks werk echter, dat geleerd en nuttig was maar zowel intellectueel als esthetisch
op een veel lager niveau stond, trok in Nederland eveneens grote aandacht, al werd
het nooit zozeer een object van modieus snobisme. De populariteit van deze boeken
was dan ook geen toeval. Integendeel, het feit dat zij in de jaren negentig werden
geconcipieerd, de geschiedopvatting die eraan ten grondslag lag en hun succes
waren in verschillende opzichten karakteristiek voor de cultuur van dit decennium.
In de jaren tachtig aarzelde een extremistische groep van letterkundigen niet om

in haar strijd tegen de traditie de beschaving en de gemeenschap op te offeren aan
een buitensporig individualisme, dat tegelijk met de taalvormen ook de voorwaarde
van alle samenleving, het menselijk contact, vernietigde. In de jaren negentig reikte
de culturele stijl naar het andere uiterste van de wilde slingerbeweging die hem in
deze nerveuze tijd kenmerkte. Met dezelfde roekeloosheid waarmee men zich in
het voorgaande
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decennium in de diepste crisis van de eeuw had gewaand, streefde men nu naar
een alles overkoepelende synthese. De strijd tussen ziel en rede, spontaniteit en
traditie, individu en gemeenschap, een strijd die van alle tijden is maar lang niet
elke periode in zo scherpe vorm beheerst, deze ‘antinomieëntafel van het
Nederlandse fin-de-siècle’4., hoopte men zich te zien oplossen in een nieuw en hoger
verband. Op hun rustige, academische manier gaven Blok, hoogleraar in Groningen
en Pirenne, hoogleraar in Gent, uitdrukking aan de behoeften van de tijdgenoten
en vervulden zij hun verlangen naar de grote samenvatting die boven het particuliere
uitstijgt tot het algemene, naar het historische dat aan de individu een plaats geeft
in de continuïteit van het geheel, naar het wetenschappelijke en feitelijke dat
zekerheid verschaft waar individualistisch impressionisme en subjectivisme
woekerden. Pirenne constateerde: ‘il n'y a de science que de l'universel’5.; Blok
poneerde dat er geen onderscheid bestaat tussen de methoden van de natuur- en
de geesteswetenschappen, omdat zij beide gegrondvest zijn in de empirie en zoeken
naar wetmatigheden6.. Pirenne en Blok schreven beiden in het bewustzijn dat de
geschiedenis een geschiedenis is van collectiviteiten, waarvan de ontwikkeling niet
geregeerd wordt door de grillen van individuen of toeval, maar door algemene
economische en sociale feiten.
Dank zij de orde die zij brachten in het door hen volledig verzamelde toen bekende

materiaal, hoopten zij ook de diepe zin van hun nationale geschiedenissen aan te
tonen. De feiten, meenden zij, rangschikten zich als vanzelf tot een machtig verhaal
van nationale grootheid. Pirenne dacht dat hij in zijn boek op zuiver
wetenschappelijke wijze en zonder enig patriottisch of politiek vooroordeel een
werkelijkheid beschreef die, indien zij schoon leek, klaarblijkelijk ook schoon was.
Blok werd er zich in de loop van de jaren steeds meer van bewust dat zijn
wetenschap het vaderland diende. Het bewerken van het deel, waarin de Opstand
behandeld werd, was hem, zoals hij in 1896 in zijn voorrede zei, ‘een bron van
onbeschrijfelijk genot, van hartverheffende aandoeningen’. Beiden waren nationalist
en royalist. Pirenne bleef zijn hele leven ervan overtuigd dat België. een synthese
van de Germaanse en de Romaanse beschavingen, een erfdeel dat zijn generatie
ontvangen had dank zij een historische ontwikkeling die in de vroege middeleeuwen
een aanvang nam, zijn grote taak uit de late middeleeuwen en de vroege nieuwe
tijd opnieuw kon opnemen en een trait-d'union tussen de naties moest zijn, een
gemeenschappelijk vaderland, een kruisvaarder voor recht en vrede in de traditie
van Godfried van Bouillon7.. Hij dacht in de stijl van Emile Banning die in de jaren
zestig aan dit soort gevoelens vorm had gegeven. Blok was een loyaal
vertegenwoordiger van het merkwaardige Nederlandse nationalisme dat in de jaren
1890 inspiratie vond in de Boerenoorlog en zoals Pi-
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renne, naar eigen zeggen, zijn koning Albert met feodale trouw diende - Leopold II
bewonderde hij tot in het diepst van zijn hart -, zo beminde Blok koninginWilhelmina
die hij in de jaren negentig les mocht geven in de vaderlandse geschiedenis.
Natuurlijk heeft dit naïeve nationalisme deze boeken voor een grote lezerskring
aantrekkelijk gemaakt. In het geval van Pirenne was het nationalisme in zekere zin
origineler dan bij Blok. In België was ondanks alles het nationale gevoel zeer zwak
gebleven. Godefroid Kurth (1847-1916) die in Luik geschiedenis doceerde en
Pirennes leermeester was geweest, schreef eens dat in zijn jeugd de
onverschilligheid van de Belgen voor hun land zo groot was dat zij zelfs het volkslied
niet kenden. Gedurende de jaren 1880 echter - Kurth was christen-democraat en
een vurig aanhanger van het katholieke regime sinds 1884 - was de nationale trots
begonnen te groeien8.. Toch was er vóór 1914 in België geen emotie te vinden die
leek op de Nederlandse nationale opwindingen van het fin-de-siecle9.. Pirennes
boek werd daarom begroet als eenmiddel om het nationale bewustzijn te versterken.
Het had daar ook de kwaliteiten voor. De schrijver immers ordende de chaos van
regionale en lokale feiten in de geschiedenis van de landen die in 1830 de Belgische
staat zouden vormen op zo'n wijze, dat het leek of zij al zeer vroeg door een
natuurlijke, in hoofdzaak economische drijfveer bijeen waren gekomen en België
zodoende een zeer oude nationale existentie bezat.
Van Bloks werk begon in 1902 een Duitse vertaling te verschijnen in de reeks

Geschichte der europäischen Staaten, die door Karl Lamprecht werd geredigeerd.
Lamprecht was direct verantwoordelijk voor Pirennes besluit een geschiedenis van
België te schrijven; in 1894 nodigde de Duitse historicus hem daartoe uit en in 1899
werd de Duitse versie van het eerste deel in Lamprechts serie gepubliceerd nog
voor de oorspronkelijke Franse tekst in Brussel uitkwam. Lamprecht zelf was in de
jaren negentig in Duitsland een zeer omstreden figuur. In zijn Deutsche Geschichte,
waarvan het eerste deel in 1891 het licht zag, probeerde hij op zeer onstuimige
wijze het kader van de sterk filologische, tekstkritische methode der Duitse
geschiedbeoefening te doorbreken en zijn wetenschap om te vormen tot een sociale
wetenschap. Een ongewoon harde en bittere polemiek met voorzichtiger collega's
was het gevolg. Voor Duitsland zelf waren de consequenties rampzalig. Lamprecht
verloor de strijd en de Duitse geschiedwetenschap miste zodoende de kans op
doorbraak naar een nieuwe historische methode10.. Via Pirenne drong echter heel
wat van zijn ideeën elders door. Pirenne immers werd door de Franse historici Marc
Bloch en Lucien Febvre beschouwd als een van de patroons van de beroemde
school der Annales. Pirenne en Blok stelden zich door hun vriendschap en
samenwerking met Lamprecht aan het front van de historische discussie en zij
konden dat in eigen land zonder veel risico doen, omdat daar
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nu eenmaal niet zo'n superieure en zelfverzekerde filologische traditie leefde als in
Duitsland, waar ze was ontstaan.Wat Lamprecht wilde, trachtten op hun veel rustiger
wijze ook Pirenne en Blok te bereiken. Tegen de individualistische richting plaatsten
zij het collectivistische ideaal; het positivisme moest plaats maken voor een
psychologische historiografie; het specialisme week voor universalisme11.. Het is
waar dat Blok, die een actieve maar weinig beschouwelijke en in de grond zeer
conventionele geest was, ten slotte van alle intenties nauwelijks iets realiseerde;
waar het echter om gaat is de oorspronkelijke impuls, omdat deze karakteristiek is
voor de hele cultuur in de Nederlanden van de jaren negentig.
Hij is ook karakteristiek voor de moderniteit van deze cultuur. Sinds de jaren

tachtig volgde zij niet alleen het Europese ritme, zij gaf soms de maat zelf aan. Toen
de Duitse dichter Stefan George in 1896 een lezing in Den Haag hield, constateerden
de Nederlandse literatoren met blijdschap dat eindelijk de moderne poëzie, die tien
jaar lang slechts in demeest vooruitstrevende landen, Frankrijk, België en Nederland,
gebloeid had, nu ook Duitsland bereikte12.. George erkende dit dankbaar; hij en zijn
bentgenoten vertaalden veel Nederlandse gedichten en voelden zich aan sommige
Nederlandse letterkundigen verplicht als aan meesters. Toch is over het algemeen
slechts zeer weinig van de Nederlandse litteraire produktie in het buitenland
doorgedrongen. Terwijl de in het Frans schrijvende Belgen Verhaeren enMaeterlinck
roem verwierven en Franstalige geleerden als Pirenne en de neothomist Mercier
een leidende internationale functie vervulden, bleven de in het Nederlands gestelde
poëzie en proza vrijwel totaal onbekend. De onbekendheid van de Nederlandse taal
op zichzelf kan in een periode, waarin Ibsen, Strindberg en de Russische auteurs
overal ter wereld werden gelezen, geen doorslaggevende factor geweest zijn. In
hoeverre de kwaliteit van het in het Nederlands geschreven werk lager was dan het
buitenlandse, valt moeilijk te beoordelen, maar er is geen reden het aan te nemen.
Weliswaar muntte de Nederlandtalige letterkunde vooral in de poëtische vormen uit
en is lyrische poëzie moeilijk vertaalbaar, toch werden er ook romans geschreven
die door bevoegde Nederlandse critici werden geprezen en een groot lezerspubliek
vonden. Ook zij echter hadden buiten de Nederlanden geen duurzaam succes.
Louis Couperus bijvoorbeeld (1863-1923), wiens immense oeuvre met zijn uiterst
gevarieerde inhoud en zijn hypersensitieve tekening van milieus en psyches - de
wereld van Oost-Indië, het Den Haag van het einde der eeuw, het hellenisme en
de decadentie van het Romeinse Rijk - als een Nederlandse versie van
fin-de-siècle-verfijning gelden kan, werd wel vertaald en bewonderd, maar niet in
de wereldliteratuur opgenomen. Blijkbaar had de Nederlandstalige letterkunde geen
universele zin. Blijkbaar was zij ondanks haar actualiteit en moderniteit zozeer
bepaald door
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de situaties in Nederland en Vlaanderen zelf - situaties die moeilijk te generaliseren
waren -, dat zij buiten de grenzen weinig waarde had. Blijkbaar voegde zij aan het
in Europa beschikbare fonds van ideeën, uitdrukkingswijzen en gevoelens niets toe
dat als wezenlijk belangrijk en nieuw werd beschouwd. Blijkbaar was zij te introvert,
te zeer verzonken in de problemen van de eigen omgeving, te sterk verbonden met
het eigen, relatief grote lezerspubliek, te provinciaal dus ook, als men het
onvriendelijk wil uitdrukken, om betekenis te hebben voor mensen die leefden buiten
de zeer volle kring van de intens actieve, heftig reagerende Nederlandse cultuur.
Langs vele wegen konmen trachten de gezochte synthese te bereiken. Marxisme,

spinozisme, neothomisme, ‘psychisch monisme’, hegelianisme, anarchisme,
symbolisme, om enkele van de prominente stromingen van die dagen te noemen,
werden alle voorgesteld als middelen ter genezing van wat velen gingen zien als
de ziekte van de jaren tachtig. Zij moesten dienen om de individu te bevrijden uit
het isolement, waarin hij in het vorige decennium was gevangen geraakt en zij
namen zodoende soms bijna een religieuze zin aan. Vooral de Nederlandse literatuur
werd in deze periode gekenmerkt door wat het ‘vates-type’ is genoemd, de
profetische poëtische gestalten die in hun verzen hun beleving van de wezenlijke
eenheid, waarop leven en wereld berusten, tot uitdrukking probeerden te brengen.
Zij behoorden tot een Europese generatie - die van Alexander Blok, Stefan George,
Rilke en Yeats13. - maar nergens wellicht werden de aspiraties van dit geslacht zo
hartstochtelijk beleefd als juist in Nederland. Er was in de toon van de cultuur iets
heftigs en bewogens, er was in het verlangen naar synthese en eenheid iets
buitensporigs. Taal en idee neigden naar het extreme; discussie werd strijd op leven
en dood. Herman Gorter (1864-1927) was waarschijnlijk de felste van deze
gepassioneerden. Zijn lyrische epos Mei (1889), met zijn soepele, snelle ritme, zijn
onophoudelijke ambitie om de steeds verdwijnende schoonheid van de zinnelijke
indruk en de klank in woorden vast te leggen, zijn rijkdom aan expressiemiddelen,
werd dadelijk toen het uitkwam bewonderd als het grote resultaat van de beweging
van tachtig. Toch lagen er destructieve elementen in verscholen die spoedig Gorters
kunst gingen beheersen. In de poëzie die hij van 1889 tot 1892 schreef, voerde hij
het impressionisme van Mei tot een uiterste; los van alle traditionele vorm zocht hij
naar een directe weergave van nauwkeurige, maar bijna onvatbare indrukken of
sensaties en soms bereikte hij vrijwel zijn onbereikbare doel. Maar hoe schitterend
deze verzen ook waren, Gorter wist zelf dat hij zijn stijl uitputte en niet verder kon.
Al in Mei klaagde hij over de eenzaamheid van de dichter die, als hij zichzelf tot God
wordt, aan zijn medemensen niets meer heeft mee te delen. Gorter vluchtte in het
spinozisme zoals hij dat verstond, vertaalde de
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Ethica (hij was classicus) en trachtte zijn nieuwe leerstellingen in gedichten om te
zetten. Zijn voorbeeld werd door tijdgenoten gevolgd. Het was niet meer dan een
korte mode. Toch was zij karakteristiek voor de intellectuele atmosfeer van de vroege
jaren negentig. Tot op zekere hoogte was de keuze van Spinoza als leidsman
toevallig, maar hij was nu eenmaal aan de jonge letterkundigen uit de nationale
traditie bekend en toen zij hem gingen bestuderen, leek hij hun behoeften te
bevredigen: zijn wiskundige methode gaf zekerheid, zijn pantheïsme en mystiek
wezen naar het grote verband waarin de individu een zinrijke plaats heeft.
Gorters poging om, zoals een latere volgelinge het uitdrukte14., zijn leven tot in

kleinste afdelingen te bouwen op een filosofisch systeem, waarvan hij zelf de maker
niet was, mislukte. Toen bekeerde Gorter zich tot het marxisme en trad hij, in 1897,
toe tot de drie jaar tevoren opgerichte Sociaal-Democratische Arbeiders Partij. Dit
was een beslissing, die niet alleen voor Gorters poëzie maar ook voor de
geschiedenis van de SDAP ernstige consequenties had. Het was geen gering feit
dat een man van Gorters kaliber lid werd van een partij, waarvan de aanhang nog
klein was - zij telde 2200 leden in 1898 - en eigenlijk beperkt bleef tot de
landarbeiders in Friesland en de arme joodse bevolking van Amsterdam15.. Het is
begrijpelijk dat de beroemde dichter en zijn leerlinge, de dichteres en publiciste
Henriëtte Roland Holst (1869-1952) die zich tegelijk als partijlid liet inschrijven, al
spoedig een buitensporig belangrijke plaats in de SDAP verwierven. Dank zij hun
hartstochtelijke en onuitputtelijke activiteit als theoretici, propagandisten en dichters
kreeg het socialisme een intellectuele kwaliteit die het in Nederland nog niet bezeten
had. Zij beleefden het als een waarlijk internationaal, aan de alledaagse problemen
ontstegen beginsel dat op geen manier gevangen mocht blijven binnen de
beperkingen van de Nederlandse realiteit. Gorter verstond het ook om diepe indruk
te maken op zijn arbeiderspubliek, dat hij met zijn volmaakt heldere en beeldende
lessen inleidde in de marxistische leer. Dit was propaganda ‘verheven in de sfeer
der schoonheid’16.. Henriëtte Roland Holst, de rijke dame die zich inspande voor de
onderdrukten, verwierf in wijde kringen groot respect. Toch leed de partij op den
duur schade van deze steun. Gorter miste een kwaliteit die de andere grote
socialistische dichter uit de Lage Landen, de negen jaar oudere Emile Verhaeren,
in hoge mate bezat: waarlijke liefde voor de werkelijkheid van mens en ding17.. Er
was in zijn socialisme een afgetrokkenheid die sommigen van zijn medestanders
verbaasde en ergerde. Zijn consequentheid was absoluut en simplistisch. Toen hij
en enkele anderen in de politiek van de SDAP sporen van revisionisme meenden op
te merken - ten onrechte overigens - bestreden zij die elementen zonder aanzien
des persoons en zonder vrees voor de gevolgen. In 1909 moest hij, de
dithyrambische verheerlijker van eenheid en gemeenschap, samen met een
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groep gelijkgezinden de partij verlaten. De SDAPwas een van de eerste socialistische
partijen in West-Europa die om leerstellige kwesties in tweeën brak.
Zo'n breuk was iets dat de links-radicalen in Duitsland met wie Gorter, Henriëtte

Roland Holst en de jonge astronoomAnton Pannekoek (1873-1960) nauw verbonden
waren, steeds trachtten te vermijden. Rosa Luxemburg en haar groep wilden de
eenheid van de socialistische partijen handhaven en hechtten in laatste instantie
meer waarde aan partijorganisatie dan Gorter en de zijnen18.. Toch redeneerden
Gorter en vooral de scherpzinnige theoreticus Pannekoek - hij doceerde van 1905
tot 1914 aan de socialistische partijschool in Berlijn en Bremen waar ook Rosa
Luxemburg werkte - in velerlei opzichten op dezelfde wijze als hun Pools-Duitse
vriendin en kwamen zij tot gelijksoortige conclusies. In zoverre zou het niet onjuist
zijn de zogenaamde Hollandse marxistische school, waarvan Gorter, Pannekoek
en Henriëtte Roland Holst als de belangrijkste vertegenwoordigers gelden, te
beschouwen als een element van het ‘luxemburgisme’19.. Een systeem was dit
overigens niet20.. Deze Hollandse auteurs produceerden geen grote werken op
politiek gebied. Pannekoek schreef enkele boeken over sterrenkunde; zijn politieke
arbeid bestaat hoofdzakelijk uit artikelen, pamfletten en lezingen21.. Gorter publiceerde
een aantal politieke brochures; Henriëtte Roland Holst deed hetzelfde, maar leverde
bovendien wat waarschijnlijk de belangrijkste blijvende bijdrage van de politieke
activiteit dezer groep geweest is: een bijzonder scherpzinnige, volgens marxistische
methode opgestelde schets van de Nederlandse geschiedenis in de negentiende
eeuw (1902). Rosa Luxemburg wilde trouwens evenmin een stelsel ontwerpen,
maar schreef ten minste één politiek boek van wijdere strekking, haar beroemde
Die Akkumulation des Kapitals (1913).
Het is echter ondanks dergelijke restricties zonder twijfel mogelijk om de twee

hoofdpunten aan te wijzen waarop deze marxistische interpretatie afweek van wat
de meerderheid bleef menen: de nadruk op de massale staking als een steeds
noodzakelijke stap in het revolutionaire proces en het geloof in de spontane
scheppingskracht van de revolutionaire massa. Pannekoek en Gorter formuleerden
deze stellingen op wezenlijk dezelfde wijze als Rosa Luxemburg. Ook bij hen vindt
men het diepe, in later jaren soms wanhopige vertrouwen in de mogelijkheid het
klassebewustzijn van het proletariaat te ontwikkelen door het bij voortduring en
niettegenstaande alle mislukkingen te laten deelnemen aan revolutionaire actie. Op
den duur kreeg de geestelijke factor, de hervorming van het bewustzijn der massa,
in deze opvatting een centrale plaats, hoewel hij natuurlijk nooit van de materiële
grondslag werd losgemaakt. Propaganda was uiteraard voor alle socialisten een
zeer belangrijk element in hun politiek. Bij de

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



368

Hollandse marxisten leek het soms - vooral na 1919 - of politiek in wezen niets
anders was dan propaganda. Gorters simpele, volmaakt heldere, zij het soms de
exaltatie niet schuwende, politieke proza heeft bij tijden het ritme van de catechismus.
Het wekt op, beleert, bereikt effecten door zijn tegelijk geduldige en onrustige
herhalingen. Pannekoek was scherper; met meesterschap hanteerde deze
mathematicus en astronoom de verfijnde logica van de marxistische polemiek en
hij scheen er steeds in te slagen zijn tegenstanders zo ver te krijgen dat zij kennelijke
onzin gingen beweren. Het hoeft niet gezegd dat Gorter en Pannekoek volkomen
faalden in dat waar het voor hen ten slotte op aan kwam. De proletarische massa's
in West-Europa ontwikkelden geen klassebewustzijn en luisterden niet naar wat
hunmet zo'n passie werdmeegedeeld22.. Na de dood van Rosa Luxemburg speelden
de twee Hollanders een zekere rol bij de oprichting van de diverse communistische
partijen en splinterpartijen die in Duitsland ontstonden23.. Zij kwamen onvermijdelijk
in conflict met Lenin die een revolutionaire elite en een strak georganiseerde partij
gebruikte om de revolutie door te zetten. In zijn beruchte brochure van 1920 over
De linkse stroming, een kinderziekte van het communisme wees hij Gorter en
Pannekoek scherp terecht24.. Gorter antwoordde in hetzelfde jaar met zijn Open
brief aan kameraad Lenin25., een stuk van betekenis en met inzicht geschreven,
maar zonder effect. Tegen het overwicht van Lenin en het bolsjewisme baatten
zulke schrifturen niet. Toch bleef Gorter tot zijn dood actief als theoreticus van een
links-radicale tegen-Komintern, een vierde internationale die niet meer dan een paar
honderd aanhangers had. Tussen alle strijd en discussie door werkte hij bovendien
aan wat hij als zijn hoofdtaak en zijn hoofdwerk beschouwde, het grote epos Pan
(1907-1916) dat, al was het een mislukking, superieure passages bevat en in elk
geval een van de meest ambitieuze en wonderlijkste socialistische pogingen was
om de solidariteit van de mensen in verzen uit te drukken. In de laatste jaren van
zijn leven trok Gorter zich in de duinen aan de Noordzee terug en schreef in die
eenzaamheid nog enige volmaakte gedichten26..
In 1927, bij Gorters dood, keek zijn oude vriend Albert Verwey (1865-1937) terug

naar hun gemeenschappelijk verleden in de jaren tachtig en hun vervreemding
daarna. De grootheid van die tijd, schreef hij, ‘ligt niet in zijn Individualisme, en ook
niet in zijn Socialisme, maar in de hartstocht waarmee wij de strijd tussen die beide
innerlijk doorleefd hebben’27.. Nergens ter wereld, meende een van zijn volgelingen
in 1907, wordt de botsing van het individualismemet het verlangen naar harmonische
gemeenschap intenser beleefd dan in Nederland, nergens is het conflict heftiger28..
Op zijn manier nam Verwey aan die strijd zijn leven lang deel. In de jaren tachtig
verscheen hij als jong poëtisch genie in de kring van de revolutionaire Amsterdamse
literatoren en werd hij de uitverkoren vriend van
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Willem Kloos, die hij in 1885 in een reeks sonnetten zo lyrisch verheerlijkte als wel
zelden een dichter zijn vriend in verzen aanbeden heeft29.. Toen Verwey zich
verloofde, brak Kloos met hem. In 1890 trok Verwey zich terug in een moeilijk
bereikbaar huis in Noordwijk bij Leiden, waar hij met zijn groot gezin tot zijn dood
is blijven wonen. Van die eenzame post uit trachtte hij door middel van de tijdschriften
die hij redigeerde, leiding te geven aan het culturele leven van Nederland. In het
voorwoord bij het eerste nummer van zijn Tweemaandelijksch Tijdschrift (1894)
schreef hij dat er een groot revolutionair tijdperk op aanbreken stond; het zou religieus
zijn, beheerst door Spinoza's godsopvatting; het zou maatschappelijk en politiek in
het teken staan van een ondogmatisch socialisme30.. In de inleiding tot het derde
tijdschrift dat hij oprichtte, De Beweging, vermoedde hij het bestaan van een
algemene geestelijke beweging, van een bewuste geest die leiding en orde geeft,
een tijdgeest die zich uit in de wijsbegeerte, kunst, wetenschap en poëzie en die in
het socialisme zijn politieke verschijningsvorm heeft31.. Het was als representant
van deze geest dat Verwey trachtte op te treden. In wezen was dit, naar zijn vaste
overtuiging, de geest van het dichterschap, de dichterlijke droom, de bezielende
idee. Met het verrassende extremisme van deze jaren, waardoor ook hij gekenmerkt
werd, poneerde hij de stelling dat de poëzie in het middelpunt stond van de nieuwe
socialistische synthese, zodat hijzelf niet als individu maar als vertegenwoordiger
van de dichtkunst een wezenlijke dienst aan de maatschappij verrichtte. Op deze
manier werd voor Verwey en de kring van gelijkgezinden die zich om hem vormde,
het socialisme tot een dichterlijke idee, een visie van harmonische, schone, alles
doordringende poëtische geest. Het is duidelijk dat zulk spiritualisme zich niet tot
partijpolitiek verlagen wilde. Verwey heeft nooit kunnen begrijpen waarom Gorter
en Henriëtte Roland Holst hun poëzie ondergeschikt trachtten te maken aan hun
politieke leerstellingen en hij had volmaakt gelijk toen hij constateerde dat zij faalden.
Ook hij echter faalde. De Beweging, zijn meest ambitieuze tijdschrift (1905-1919),
was te esoterisch en te saai om veel aandacht te trekken32.. Wel publiceerden
socialistische kopstukken er soms in, maar natuurlijk konden deze elders rekenen
op een groter publiek. Toch was Verwey ondanks het isolement waarin hij zeer
tegen zijn zin verkeerde, een belangrijke verschijning; zijn literair-historische studies,
zijn oordeel en smaak, zijn moeilijk verstaanbare poëzie die door sommige
deskundigen bewonderd wordt om haar grandeur en haar diepte en volgens hen
nog steeds onderschat wordt33., en het hele complex van zijn opvattingen schijnen
hem tot een centrale figuur te maken, een in hoge mate representatieve
persoonlijkheid, representatief én wegens de richting van zijn streven én wegens
de kwaliteit van zijn oeuvre én wegens de aangeboren vaagheid van zijn synthetisch
spiritualisme.
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Misschien was er nog een reden waarom hij als representatief kan worden
beschouwd. Bij al zijn moderniteit en met al zijn kennis van de internationale
ontwikkeling op het gebied van kunst, literatuur en wijsbegeerte bleef hij kritisch
tegenover de nieuwste verschijnselen. Nietzsche, die hij in 1888 las, beviel hem
niet34.; het triumviraat dat door zijn Duitse vrienden vereerd werd en gebruikt werd
voor de vorming van de Jugendstil - Nietzsche, Wagner, Boecklin - boezemde hem
een zekere afkeer in35.. Hij voelde zulke figuren als wezenlijk vreemd aan de
Nederlandse geest. Een van de bekendste medewerkers aan zijn tijdschriften en
zijn trouwe vriend, de architect H.P. Berlage (1856-1934), deelde deze
waakzaamheid. Toch ontbrak het Berlage bepaald niet aan durf en revolutionaire
zin. Hij was socialist. Hij schreef eindeloze studies over de monumentale, rustige,
ordelijke architectuur die het socialisme in een volgende generatie, naar hij
verwachtte, scheppen zou. Na de twee grote cultuurtijdperken die de Europese
geschiedenis kende, het antieke en het feodaal-christelijke, na de cultuurloosheid
van de burgerlijke periode, zou het socialisme een hogere kunst ontwerpen,
gebaseerd op het hoogst mogelijke principe der gelijkheid36.. De Art Nouveau van
zijn Belgische collega Henry van de Velde (1865-1957) verwierp hij, met alle
bewondering voor diens gaven, omdat hij deze stijl als onordelijk onderging, een
slechte al spoedig failliete toepassing van het beginsel der eenvoudige, eerlijke
constructie37.. Zulke waarderingen typeren het verschil tussen de Nederlandse en
de Belgische culturele vormen. Beide waren modern maar terwijl de Belgische
kunstenaars en literatoren in het middelpunt van de internationale mode stonden,
hielden de Nederlanders zich enigszins afzijdig. Zij reageerden misschien niet
langzamer; wel echter waren zij voorzichtiger. Het extremisme dat hen kenmerkte,
was meer introvert. Het uitte zich in innerlijke strijd, niet in de ostentatie van de
tijdstijl. De periode van de Art Nouveau duurde in Nederland kort; het individualisme
ervan stootte af en moest wijken voor het ideaal van een monumentale, collectieve
kunst die socialistisch zijn zou. De duidelijkste vorm daarvan was Berlages Beurs.
Het was overigens een allerzonderlingste paradox dat in België een van de eerste
prestaties van de nieuwe bouwkunst het in 1896 begonnen en in 1900 voltooide
socialistische Volksgebouw (Maison du Peuple) te Brussel was, ontworpen door
Victor Horta (1861-1947), terwijl in Nederland Berlages beursgebouw te Amsterdam
deze functie vervulde. Het werd in 1903, het jaar van de grootste staking die het
land ooit had beleefd, door de Koningin geopend. Hoe individualistisch Horta's kunst
dan misschien ook was, zij diende in elk geval het socialisme; Berlages
gemeenschapskunst diende de handel.
De cultuurhistorische beschouwingen van Berlage waren natuurlijk verre van

origineel. De invloed van Ruskin en Morris is gemakkelijk aantoonbaar; trouwens,
het Nederlandse socialisme in zijn idealistisch-esthetische
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vorm putte vaak uit Britse voorbeelden, terwijl het voor zijn economische en politieke
leerstellingen veel aan Duitsland ontleende. Op de Nederlandse literatuur en kunst
werkte Duitsland niet inspirerend, wel echter beheerste het de op zichzelf
merkwaardige ontwikkeling van de Nederlandse wijsbegeerte. In de negentiende
eeuw was de wijsbegeerte in Nederland met aandacht beoefend, echter zonder
enige oorspronkelijkheid. De grote stromingen, criticisme, idealisme, positivisme,
waren alle op hun beurt aan de universiteiten gedoceerd, maar eigen stelsels waren
nergens ontstaan. Dat lag ook in de aard van de omstandigheden. Het Nederlandse
liberalisme was niet alleen zelf onsystematisch, het was afkerig van systemen. Het
was essayistisch, schetsmatig en bezag al te ambitieuze pogingen om leven en
politiek binnen een gesloten stelsel te vangen met scepsis en ironie. In de jaren
1890 veranderde de situatie. Het feit dat de hele cultuur gekenmerkt werd door de
aspiratie om eenheid, orde, synthese te scheppen betekent al een afwijking van de
liberale burgerlijke gewoontes. Voor 1890 leek de behoefte aan systeem bijna een
antiliberale, min of meer kleinburgerlijke behoefte te zijn, die door calvinisten en
socialisten gevoeld werd maar niet door liberale intellectuelen. Zo gezien is de
speurtocht naar het alles verklarende en verheffende verband, een speurtocht die
op zo veel verschillende niveaus en terreinen van de cultuur begon, een aspect van
de democratisering der maatschappij. Ook op het gebied van de wijsbegeerte werkte
deze impuls. In de jaren 1890 gingen in Nederland, dat geen negentiende-eeuwse
wijsgerige traditie bezat, twee filosofen op zoek naar de waarheid; hun manier was
oorspronkelijker dan die van hun voorgangers en zij vonden onvergelijkbaar meer
mensen bereid naar hen te luisteren.
G. Heymans (1857-1930) was de beste geest, een invloedrijke op de empirie

steunende psycholoog, die vooral met zijn typologie van het menselijk karakter veel
succes had. Hij schreef in het Duits en zijn eruditie was Duits. De metafysica die hij
ontwierp, het ‘psychisch monisme’, stamde uit de school van G.Th. Fechner38.. Wat
er in opvalt is het ‘monistische’ ervan, dat het dualisme van geest en stof opheft en
het individuele ik oneindig veralgemeent in een universeel, gemeenschappelijk
bewustzijn39.. Mystiek was dit niet bedoeld, half-religieus was het wel. Al nam
Heymans - Berlage bouwde een huis voor hem - geen deel aan de discussie in
Nederland, de problemen die hij probeerde op te lossen stonden in duidelijk verband
met die van zijn omgeving, en de richting waarin hij zocht, was een metafysische
versie van wat velen in de economie, de sociologie of de kunsten trachtten te vinden.
Dit is ook waar voor G.J.P.J. Bolland (1854-1922) die overigens zowel wat zijn
karakter als wat zijn leer betreft een totaal andere figuur was. Hij was een van de
opdringerigste mensen uit deze periode, een mateloos auteur en een mateloos
redenaar. Heymans
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was een nauwkeurige geleerde en onderzoeker, Bolland behield ondanks zijn
encyclopedische kennis iets van de ongeschoolde dilettant. Na een moeilijke jeugd
werkte hij zich op tot leraar Engels aan een school in Batavia; daar begon hij de
studie van de wijsbegeerte. Hij ontdekte het werk van Eduard von Hartmann,
exploreerde dat tot in alle hoeken, aanvaardde de stellingen ervan en verdedigde
die in talloze publikaties. Toen verloor hij het geloof erin. Inmiddels had hij ook op
het gebied van de godsdienst alle zekerheid opgegeven. Hij was katholiek opgevoed
maar al in zijn jeugd van de Kerk vervreemd. Hoe meer hij zich met
godsdienstgeschiedenis bezighield, des te vijandiger kwam hij tegenover het
christendom te staan. Niet alleen had het voor hem geen dogmatische inhoud, zelfs
de historische inhoud ervan lost zich, naar hij meende, op in ‘wonderlust en vroom
bedrog’. Juist toen hij zich van alle zekerheden had ontdaan, werd hij benoemd tot
hoogleraar in de wijsbegeerte te Leiden40..
In Leiden vond Bolland een uitweg uit zijn moeilijkheden. Hij werd hegeliaan. Maar

hij werd dat op zijn eigen wijze, als een profeet, een bezetene. Hij had succes. Aan
zulk filosofisch vuur had in Nederland zich nog nooit iemand kunnen warmen. Ook
buiten Nederland trok zijn enthousiasme de aandacht. De herleving van het
hegelianisme in de twintigste eeuw is zonder Bollands propaganda niet te begrijpen.
Bollands filosofie was een vorm van mystiek; zijn redenaties brachten lezers en
toehoorders in een toestand van ‘intellectuele dronkenschap’. Zijn retoriek was
bedoeld om bevrijdend te werken, de mens op te heffen tot het niveau waarop hij
alle tegenstellingen en onderscheidingen voelt vervagen tot een grote synthetische
eenheidsbeleving41.. In zulke ambities lagen zeer dubieuze en gevaarlijke elementen.
Bollands mystiek had de neiging te ontaarden in totale minachting voor de niet
geroepenen, of dat nu de gedachteloze volksmassa is dan wel de analytisch
denkende intellectueel. Zijn afkeer van het socialisme en de joden maakte hem, de
vriend van de democratische Albert Verwey, tot een voorloper van het fascisme -
al heeft hij in die rol slechts heel weinig invloed uitgeoefend42.. Zijn invloed immers
was niet politiek, hij was veeleer religieus. Er leefde bij zijn volgelingen een echte,
wezenlijke behoefte aan metafysische zekerheid en waarheid, die door zijn
oratorische en stilistische kunst werd vervuld. Dit erkende zelfs een van de scherpste
tegenstanders die Bolland in zijn leven trof, de zeer merkwaardige J.A. dèr Mouw43..
Dèr Mouw (1863-1919) was een geniaal man, classicus, sanskritist, taalfilosoof. In
zijn wijsbegeerte was hij onverbiddelijk nuchter en exact; de weg die Bolland ging
naar mystieke wijsheid, verachtte hij. Zijn onderzoek leidde niet tot religieuze
vervoering, maar tot angst voor de totale eenzaamheid in een wereld die niets blijkt
te zijn dan de waan van het denkende individu. Het zou onzinnig zijn te beweren
dat Dèr Mouw een cultuurperiode vertegenwoordigde, daarvoor
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was hij een veel te excentriek man. Maar aan de neigingen van de cultuur, waaraan
hij deelnam en die hij voortreffelijk kende - hij had een diepe belangstelling voor de
wiskunde en de natuurwetenschappen -, ontkwam ook hij niet44.. In 1913 begon hij
plotseling gedichten te schrijven. Bij zijn dood had hij twee bundels gereed. De titel
was Brahman; het pseudoniem waaronder hij publiceerde, was de tweeheidloze,
Adwaita. Het is grandioze poëzie van een man, die zijn isolement overwonnen heeft
in de verlossing van een door zijn intellect volmaakt beheerste mystieke extase.
De katholieke wijsbegeerte van het fin-de-siècle zocht de oplossing van de grote

contrasten der eeuw natuurlijk niet waar de ongelovigen haar vonden en de
problemen, waarvoor zij zich geplaatst zag, verschilden van die der marxisten,
spinozisten en hegelianen. Toch behoorden deze cultuur-historisch gezien tot
dezelfde categorie en werden zij op een vergelijkbare wijze ontwikkeld en
geanalyseerd tot een soort van synthese bereikt of in elk geval bereikbaar leek. De
moeilijkheden waren echter niet gering. Dat bleek vooral in de katholieke universiteit
te Leuven, die de hele eeuw door al een centrum van discussie en strijd geweest
was. Een van de invloedrijkste en vruchtbaarste Leuvense auteurs en hoogleraren
was de in Nederlands-Limburg geboren en in drie talen - Latijn, Frans en Nederlands
- publicerende priester G.C. Ubaghs (1800-1875), die echter een stelsel verdedigde
dat door Rome ten slotte veroordeeld werd (1866). Er lagen elementen in, die de
Paus in andere katholieke doctrines al eerder had verworpen en het is niet
onbegrijpelijk dat zij ook in de vorm die Ubaghs eraan gaf, als onrechtzinnig werden
beschouwd. Ubaghs begon zijn loopbaan als volgeling van Lamennais en Bonald.
Hij verzette zich tegen de nadruk die gelegd was op de scheppingskracht van de
individu en de ratio en zag de mens gebonden aan traditie en gemeenschap. Nadat
Gods weten was geopenbaard aan de eerste mensen, verwierven de volgende
geslachten hun kennis niet door onafhankelijke redenering, maar door het onderricht
dat zij van hun omgeving ontvingen en dat van generatie op generatie werd
overgeleverd. Na enige tijd echter ging Ubaghs dit traditionalisme verbinden met
het zogenaamde ontologisme: het eerste wat de menselijke geest aanschouwt is
het wezen van God, zodat hij een onmiddellijke kennis heeft van het oneindige zijn.
In Ubaghs' tweede fase was de traditie slechts een middel om de kennis van het
eindige te verbreden en het verstand van de individu tot ontwikkeling te brengen.
Het gevaarlijke van zulke beschouwingen was, dat zij het gestelde doel - de
bestrijding van rationalisme en scepticisme - dienden door een devaluatie van de
door de orthodoxe katholieke leer sinds eeuwen tegen protestanten en jansenisten
verdedigde ratio, die immers geacht werd harmonisch met het geloof samen te
werken en - wat Ubaghs ontkende - bewijzen te kunnen leveren voor het bestaan
van God45.. Er werd op deze manier een dualisme in de menselijke
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natuur erkend, dat door Ubaghs weliswaar met grote voorzichtigheid werd geponeerd
maar toch niet werd opgeheven. En in elk geval was de redenering zo opgezet, dat
zij de mogelijkheid om de katholieke wijsbegeerte aan de ontwikkeling van de exacte
wetenschappen aan te passen verkleinde. Dit was in de negentiende eeuw uiteraard
iets dat ernstige consequenties kon hebben. Maar toen dit traditionalisme en
ontologisme eenmaal verboden waren, toen Ubaghs zweeg en zijn boeken
langzamerhand in onbruik raakten in de talloze seminaries in de Lage Landen, waar
ze lange tijd diep bewonderd waren, moest een ander stelsel de verlaten conceptie
gaan vervangen. Er was voorlopig echter geen bevredigende oplossing beschikbaar.
Pas in de jaren 1880 begon deze in Leuven ontwikkeld te worden. Het

neothomisme ontstond. Al in 1879 had paus Leo XIII in zijn encycliek Aeterni Patris
hernieuwde studie van Thomas van Aquino's leer aanbevolen om uit de wijsgerige
impasse te komen. In 1880 schreef hij de Aartsbisschop van Mechelen dat de
vestiging van een leerstoel voor het thomisme aan de enige katholieke universiteit
in Europa, te Leuven, het herstel van de katholieke filosofie zou bevorderen. Het
Belgische episcopaat aarzelde. Het vreesde dat zo'n besluit als een katholiek
offensief zou worden beschouwd, een voortzetting in nieuwe vorm van de zo
jammerlijk mislukkende ultramontaanse aanval op de onchristelijke tijdgeest46.. In
1882 echter gaf het toe en werd D.F.F.J. Mercier (1851-1926) tot hoogleraar
benoemd. Tot 1906 - hij werd toen Aartsbisschop van Mechelen - heeft Mercier zijn
wijsgerige taak vervuld. In 1894 opende hij het voor die tijd ruime gebouw van zijn
Institut Supérieur de Philosophie dat al spoedig studenten ook van buiten België
trok. De architect ervan, Joris Helleputte (1852-1925), was behalve hoogleraar in
de bouwkunde te Leuven, een belangrijke christen-democratische staatsman.
Ondanks ernstige conflicten met de Leuvense autoriteiten slaagde Mercier erin zijn
instituut tot een centrum te maken waar priesterstudenten en anderen inzicht kregen
niet alleen in de leer van Thomas, maar ook in de methoden van de moderne
wetenschappen, vooral de psychologie. Er werd zelfs een goed uitgerust
psychologisch-fysiologisch laboratorium ingericht en sommige leerlingen werden
naarWundt in Leipzig gezonden om daar de nieuwste opvattingen te leren kennen47..
Mercier zelf publiceerde boek na boek; de belangrijkste waren zijn werken over
psychologie en kenleer48.. Hij was onvermoeibaar in de studie, zowel van de
scholastiek als van de hele moderne, vooral Franse, wijsbegeerte, waarin hij behalve
de apologetiek van Maurice Blondel ook de teneur van Bergsons naar de mystiek
leidende ideeën waardeerde - dat diens beste leerlingen zich tot het katholicisme
bekeerden, zal hem trouwens ook niet zijn ontgaan49..
Wat Mercier in zulke stromingen aantrekkelijk vond, was echter niet het
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anti-intellectualisme waar zij zich naar toe bewogen, maar het antipositivisme
waarvan zij uitgingen. Het was immers de grootste ambitie van het neothomisme
om een synthese te bereiken, waarin de antimonieën van het menselijk bestaan
zouden blijken te zijn opgelost. Aan de ratio dient in zo'n synthese volgens de hele
traditie van de scholastiek een belangrijke plaats te worden toegekend. Mercier
vreesde noch verachtte rede en wetenschap. Hij was ervan overtuigd, dat de
wetenschappelijke waarheid niet in conflict kon komen met de geloofswaarheid;
leek zij dat wel te doen, dan was de wijze waarop de wetenschap haar waarheid
gevonden had, onjuist en diende de redenering opnieuw te worden begonnen50..
Zomin als een fundamentele tegenstelling tussen geloof en wetenschap erkend
mocht worden, was het mogelijk om, wat Descartes en volgelingen deden, geest
en stof te scheiden. Mercier streefde ernaar de zijns inziens wezenlijke eenheid van
de menselijke natuur, waarvoor de postscholastieke filosofie geen begrip had,
opnieuw aan te tonen. Spiritualisme en materialisme, positivisme en vitalisme waren
alle even gevaarlijk, omdat de eenheid door zulke per definitie eenzijdige verklaringen
willekeurig gebroken werd. In 1913 zette Mercier in een plechtig kader uiteen hoever
hij en zijn school met hun werk van restauratie gevorderd waren. Hij hield zijn rede
in de Académie Royale de Belgique, waarvan hij dat jaar voorzitter was, in
tegenwoordigheid van koning Albert en de te Brussel vertoevende buitenlandse
diplomaten. Zo sprak hij met de dubbele autoriteit van kerkelijk leider en geleerde,
een man van veel invloed in het hele nationale leven. Ook zijn school had groot
gezag. Zijn opvolger als directeur van het instituut voor wijsbegeerte, Simon Deploige,
gaf de christen-democratische staatslieden die het land regeerden, advies en steun51..
Al verwierf Mercier zijn wereldwijde persoonlijke roem vooral tijdens de Eerste
Wereldoorlog dank zij zijn verzet tegen de Duitsers, het effect van zijn filosofie op
de culturele en politieke elite van zijn land was vóór 1914 het grootst.
Mercier noemde zijn rede ‘Vers l'unité’52.. De scholastiek, zei hij, kenmerkt zich

door haar wil om de synthese te vinden van alle ogenschijnlijk tegenstrijdige
elementen die de mens constateert, wanneer hij zijn eigen geest ontleedt. In zulk
een hogere beschouwing blijken zinnen en rede, natuur en bovennatuur, vrije wil
en genade, Staat en Kerk, en al die andere contrasten welke het leven schijnen te
breken, slechts vormen te zijn van één totale ervaring, splinters van één totale
waarheid. Maar deze kennis is niet slechts een geloofsdaad; zij is wetenschappelijke
kennis die door zorgvuldige studie en nauwkeurige psychologische analyse
gewonnen kan worden. ‘Vers l'unité’ is zodoende het triomfantelijke, bijna officiële
manifest van een wijsbegeerte die meende de eenheid en de harmonie dicht te zijn
genaderd. De neoscholastiek is in dit opzicht een zeer karakteristieke uiting van wat
de hele cultuur in deze jaren bewoog. Ook politiek paste Mercier
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in het fin-de-siècle. In 1906, toen hij Aartsbisschop werd, sprak hij vurig over de
vaderlandsliefde. Het vaderland had voor hem iets heiligs. In 1910 publiceerde hij
een pastorale brief waarin hij de nagedachtenis van Leopold II verdedigde en
waaraan hij de titel ‘La piété patriotique’ gaf. De Kongopolitiek waardeerde hij positief;
in 1908 riep hij de gelovigen op om door hun werk in de kolonie een
gemeenschapsdaad van liefde te verrichten die een superieure natie aan de onterfde
rassen schuldig is. De militaire weerbaarheid van het land wilde hij versterken, heel
anders dus dan de traditionele Belgische katholieken die zich hadden laten voorstaan
op hun antimilitarisme. Dienst in het leger prees hij als een offer aan de
rechtvaardigheid53.. Zo deed Mercier voor de idee van de natie wat hij voor de idee
van de wetenschap deed. Zijn voorgangers kenden deze vorm van patriottisme niet
en hadden hun gevoelens gereserveerd voor de katholieken, die zij als een soort
van natie binnen een neutrale staat koesterden en beschermden. Mercier, die de
katholieken verzoende met de wetenschap, opende ook het brede verband van de
natie in haar totaliteit voor de gelovigen. Voor het eerst in de geschiedenis van
België vereenzelvigde een Aartsbisschop zich met geheel het volk54.. Zowel in zijn
wijsbegeerte als in zijn politieke sentiment en ambitie sloot het Belgische
neothomisme aan bij de christen-democratie. Maar in zo'n harmonie van geloof,
eenheid en patriottische plicht passen geen discordanten: Mercier toonde geen
begrip voor de Vlaamse Beweging. In hetzelfde jaar 1906, waarin hij zijn intree in
Mechelen deed, veroordeelde het episcopaat het streven naar het gebruik van het
Nederlands als voertaal in de universiteiten. Door deze verklaring vervreemdde
Mercier Vlaamse intellectuelen, zowel andersdenkenden als christen-democraten,
van zich en verzwakte hij het prestige van zijn patriottisme.
De neothomistische staatsleer kenmerkte zich evenzeer als de wetenschapsleer

door de soepele aanpassing aan de moderne tijd die zij tot stand bracht zonder
verraad te plegen aan de orthodoxe uitgangspunten. Zij bereikte overigens noch in
België noch in Nederland belangrijke resultaten. In de werken vanMerciers Leuvense
instituut kwam slechts bij uitzondering een boek over staatkundige problemen uit.
In Nederland gaf de beste vertegenwoordiger van het neothomisme, de priester
J.Th. Beysens (1864-1945), voor de studenten aan de universiteit van Utrecht een
reeks colleges over de staat, die hij ook publiceerde, maar heel veel nieuws bracht
dit alles niet. Verreweg het opvallendste van deze neothomistische beschouwingen
is het opene ervan; na een ernstige bestudering van alle strijdende stelsels -
liberalisme, socialisme, communisme, anarchisme - zochten zij de grenzen te bepalen
waarbinnen de noodzakelijke hervormingen beperkt moesten blijven, maar zij toonden
voor de revolutionaire standpunten enig respect en ontleenden er zelfs allerlei aan.
Wat deze auteurs bovendien
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met beslistheid afwezen, was elke poging om een specifiek katholieke staatsleer
op te bouwen, die als antithese tegenover de onchristelijke doctrines kon worden
gesteld. Het neothomisme dacht niet in antitheses maar in syntheses; het was
wezenlijk anders opgezet dan het ultramontanisme en verschilde evenzeer van het
antirevolutionaire principe dat door de Nederlandse calvinisten verdedigd werd en
op wetenschappelijk gebied zijn triomf beleefde, toen zij in 1880 een eigen universiteit
stichtten (De Vrije Universiteit te Amsterdam) met het doel een christelijke
wetenschap van een heidense te onderscheiden.
Pierre Harmignie, die een leidende functie kreeg in het Institut Supérieur de

Philosophie, meende dat zowel in de politiek als in de moraal goed en kwaad niet
op abstracte wijze kunnen worden bepaald, omdat elk oordeel afhankelijk is van de
omstandigheden waarin het tot stand komt55.. Beysens leerde uit de geschiedenis
dat er geen specifiek roomse gemeenschapsorganisatie bestaat; de Kerk heeft zich
in de meest uiteenlopende regelingen geschikt en steeds slechts één doel
nagestreefd: de vervanging vanminderwaardige doormeerderwaardige toestanden56..
De neothomistische sociologie toonde dezelfde neigingen. Simon Deploige
publiceerde in 1911 zijn Le conflit de la morale et de la sociologie - nog in de jaren
twintig werd het te Parijs door Jacques Maritain, die het in een inleiding zeer prees,
voor de vierde maal herdrukt - waarin hij een uitermate levendige aanval deed op
Durkheim en zijn school. Maar het was niet zijn bedoeling om demoderne sociologie
af te wijzen, al twijfelde hij aan de originaliteit van de zijns inziens al te pretentieuze
Fransen en verwierp hij bepaalde consequenties van hun leer; de teneur van zijn
betoog was echter dat in het werk van Thomas van Aquino veel te vinden viel van
wat de sociologen ten onrechte beschouwden als vondsten van de nieuwste
wetenschap en dat zodoende het neothomisme ruim genoeg was om de hele
sociologie onderdak te bieden. De sociale wetenschappen waren volgens hem de
voortzetting en de herleving van de thomistische wijsbegeerte57.: nu de sociologie
zo duidelijk de holheid van de zeventiende- en achttiende-eeuwse rationalistische
natuurrechtsleer met haar abstractie, haar veralgemeningen en haar dogmatisch
individualisme bewezen had, was het mogelijk opnieuw contact te vinden met de
voorzichtige, relativerende en soepele scientia practica en scientia moralis van de
dertiende-eeuwse wijsgeer58..
Toen Deploige het demoeite waard vond om een heel boek te wijden aan polemiek

tegen Durkheim, zonder overigens de fundamenten van diens leer te verwerpen,
was in Brussel een sociologisch instituut aan het werk waarvan de eerste directeur
het niet nodig vond Durkheim te bestrijden. In 1906 publiceerde Emile Waxweiler
zijn Esquisse d'une sociologie. Hij schreef ergens in een nonchalante tussenzin dat
hij niet van plan was iets naders te zeggen over de burleske opvatting dat een
sociale groep een vol-
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ledig wezen vormt59.: de onder anderen door Durkheim verdedigde organische
theorie werd zodoende door Waxweiler verworpen zonder dat hij haar een refutatie
waardig keurde. Terwijl de maatschappij volgens Durkheim een eigen leven en ziel
bezat, tot op zekere hoogte onafhankelijk van de individuen die haar samenstelden,
weigerde Waxweiler zelfs het woord ‘société’ te gebruiken60.. Inderdaad paste
Durkheims leer niet in het schema van de Brusselse socioloog. Waxweiler
(1876-1916) was een aanhanger van Solvay. Het Institut de Sociologie dat hij leidde,
werd door Solvay opgericht en betaald en de doctrine die er werd uitgewerkt, was
de ‘sociale energetica’. Ernest Solvay (1838-1922), het werd vaak en graag erkend,
was een genie. Dank zij de uitvinding en praktische toepassing van een chemisch
procédé was hij in staat een enorm industrieel complex op te bouwen, dat zowel in
Europa als in de Verenigde Staten talrijke vestigingen had. In de loop van de jaren
groeide de firma tot een gigantisch imperium waarin financieringsmaatschappijen
en banken opgenomen werden. Solvays geest zocht echter naar steeds andere
terreinen van actie. Hij was een zelfverzekerd denker, een autodidact die weinig tijd
had voor zuivere wetenschapmaar hoezeer hij dat eensdeels betreurde, hij aarzelde
toch niet de beste vakgeleerden van zijn tijd uit te nodigen tot gezette studie en
uitwerking van zijn ideeën, zo belangrijk vond hij hen en zo overtuigd was hij van
hun juistheid. Hij richtte aan de Universiteit van Brussel verbonden instituten voor
fysiologie, schei- en natuurkunde op met de uitdrukkelijke opdracht zijn theorieën
tot basis van onderzoek te nemen; hij stichtte een hogere handelsschool en een
Institut de Sciences Sociales (1894) waar hij vooraanstaande socialisten - onder
anderen Emile Vandervelde - vroeg zijn sociale inzichten uit te werken. Het resultaat
was teleurstellend. Deze socialisten bleken te sterk gebonden aan hun eigen
uitgangspunten om Solvays visie een eerlijke kans te geven61.. In 1900 echter vond
hij de jonge Waxweiler bereid de leiding van een nieuw instituut op zich te nemen.
Het Institut de Sociologie werd in 1902 geopend enWaxweiler trachtte het met grote
ijver tot een laboratorium voor het onderzoek van Solvays sociale energetica te
maken.
Solvay zocht de totale waarheid62.. Van ongeveer 1880 af werd hij beheerst door

het soms folterende verlangen om een enkele, eenvoudige wet te formuleren die
de werking van het universum zou verklaren. Hij zocht die op drie terreinen: in de
fysica, de fysiologie en de sociale werkelijkheid. De oplossing die hij ten slotte
voorstelde, was zo rigoureus monistisch dat zij de indruk maakt niet alleen uiterst
avontuurlijk maar bijna mystiek te zijn. Solvay schijnt, indien men hem op deze wijze
bestudeert, een van de meest karakteristieke vertegenwoordigers van het
fin-de-siècle: typisch door zijn kapitalistische expansiedrift en zijn geweldige
bewondering voor de Kongopolitiek van Leopold II, typisch door zijn sociale
denkbeelden, ty-
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pisch vooral echter door zijn diepe behoefte aan een radicale en min of meer
definitieve interpretatie van wereld en leven in zuiver monistische zin. Hij had geen
tijd om de wijsbegeerte te bestuderen, maar het is toch bepaald geen toeval dat zijn
ideeën verwant schijnen aan die van Bergson. Het is evenmin toevallig dat zij in
1909 verder werden ontwikkeld door de Duitse scheikundige Wilhelm Ostwald,
Nobelprijswinnaar en organisator van de Duitse Monistenbond, in een boek dat aan
Solvay, de grondlegger van de sociologische energetica, werd opgedragen63.. De
kern van deze opvattingen was ogenschijnlijk eenvoudig genoeg. De enige realiteit
in de wereld is de energie. Materialisme is een zinloze leer omdat materie slechts
een vorm van energie is. Spiritualisme betekent eveneens een onnodige en
eenzijdige simplificatie, want ook geest is in wezen energie. Alle gebeuren is
omzetting van energie. Kent men de wetten waaraan de transformatie van energie
gehoorzaamt, dan is het mogelijk de mens als biologisch wezen en daarna als
sociaal wezen te verklaren. Zodra dat gelukt is, beheerst men de maatschappij die
ten slotte slechts een samenleving van energie transformerende biologische wezens
is. Het is dan zaak de maatschappij zo in te richten dat de aanwezige energie, die
volgens de wet op het behoud van arbeidsvermogen niet verloren kan gaan, wordt
omgezet op de voor die maatschappij nuttigste manier.
Sociale energetica is derhalve een wetenschap die de maatschappij verklaart en

hervormt. Solvay behoorde tot de liberale partij. Het socialisme aanvaardde hij niet
omdat de toenmalige maatschappelijke idealen ervan hem te statisch waren en zijn
middelen tegelijk te revolutionair. Met het liberalisme verbond hem zijn afwijzing
van de godsdienst en het systeem dat hij ‘produktivisme’ noemde en afleidde uit de
sociale energetica. Het kwam erop neer dat de staat demogelijkheid moest scheppen
of handhaven tot een maximum aan produktiviteit. Daarvoor was bovendien een
elite nodig, die wetenschappelijk en technisch voldoende was uitgerust. Dank zij de
verhoogde produktiviteit kon het in de ogen van Solvay nijpende sociale probleem
tot een oplossing worden gebracht. Ook stelde Solvay zich voor dat een radicale
herziening van het belastingstelsel zowel de produktiviteit als de maatschappelijke
gelijkheid zou vergroten: in plaats van directe en indirecte belastingen wilde hij een
nieuw stelsel van successiebelastingen, dat aan de staat inkomsten en aan de
maatschappij de verwijdering van een rentenierskaste zou garanderen. Daardoor
zou ieder individu een gelijke kans krijgen en tijdens zijn leven ongestoord van de
opbrengst van zijn arbeid kunnen genieten. Deze en andere ideeën van Solvay zijn
duidelijk verwant aan het saint-simonisme dat hij overigens niet zeer goed schijnt
te hebben gekend64.. Het stelsel was kapitalistisch noch socialistisch; het was een
poging om de dynamiek van het kapitalisme te reguleren en te vergroten door
staatsingrijpen en een zekere sociale nivellering. De als
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een god onuitputtelijke en grillige energie kon niet bedwongen of uitgebreid worden;
zij kon echter door een verbetering van de sociale werktuigen oneindig veel nuttiger
worden gebruikt dan tot nu toe het geval was geweest.
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2. De Vlaamse Beweging

Lodewijk de Raet (1870-1914), sinds 1896 met Waxweiler bevriend, was een trouw
bezoeker van het sociologisch instituut en werkte mee aan allerlei door die instelling
georganiseerde onderzoekingen. Hij was tegelijkertijd een van de leidende figuren
in de Vlaamse Beweging. De Raet trachtte de geest van Solvays energetische
monisme in te voeren in een culturele en sociale beweging die veel te lang was
blijven leven in een sfeer van versleten romantiek. Hij slaagde daar zeker niet
volkomen in. In de eerste plaats waren de weerstanden in de Vlaamse Beweging
zelf te groot; daarbij kwam dat het systeem van Solvay te beperkt en schetsmatig
was om als uitgangspunt van een nieuwe politiek te dienen. Wel echter bleek het
mogelijk er bepaalde impulsen aan te ontlenen die de Vlaamse Beweging een
duidelijker doel gaven. Geheel volgens de principes van het Brusselse instituut,
meende De Raet dat de herleving van Vlaanderen afhankelijk was van een elite in
staat om het land economisch te verheffen. Daarom was de eerste taak van de
beweging de stichting van een Nederlandstalige universiteit, waar de mensen
geschoold zouden worden, die de Vlaamse produktiviteit ontwikkelen konden. De
Raets visie was elitair, produktivistisch en biologisch. Zij werd beheerst door het
Institut Solvay dat de biologie - de verbinding van natuur- met menswetenschappen
- als kern van de sociologie beschouwde. Het feit dat de Vlaamse bevolking groter
was dan de Waalse kreeg in deze conceptie meer betekenis dan het ooit bezeten
had65..
In 1903, een jaar na de opening van Solvays instituut, kwam de actie van De Raet

pas goed op gang. Hij eiste de vernederlandsing van de door koning Willem I in
1817 gestichte universiteit te Gent, waar oorspronkelijk vooral in het Latijn en na
1835 in het Frans werd gedoceerd. Zo radicaal had nog niemand dat durven vragen.
Steeds weer waren ook de meest overtuigde Flaminganten teruggeschrokken voor
de gedachte dat het Nederlands een voertaal voor wetenschappelijk gebruik kon
zijn. Het merkwaardigste was dat zij de situatie in Nederland eenvoudig niet kenden.
Zij wisten niet dat daar ook over de ingewikkeldste natuurwetenschappelijke
onderwerpen in het Nederlands gedoceerd en geschreven werd zonder dat iemand
er een probleem van maakte. Pas laat drong het tot hen door dat er talloze
wetenschappelijke handboeken in het Nederlands bestonden, talloze
wetenschappelijke tijdschriften, een hele toestel van Nederlands-
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talige congressen en organisaties. Natuurlijk waren de sinds 1901 uitgereikte
Nobelprijzen geen graadmeter, maar toch moet het onthullend zijn geweest dat in
de periode vóór 1914 vijf Nederlanders voor deze eer werden uitverkoren wegens
hun verdiensten op het gebied van de natuurwetenschappen, terwijl geen enkele
Belg zo'n roem verwierf, ondanks de veel geprezen universaliteit van de onderwijstaal
in België. Toen men eenmaal de betrekkelijke achterstand van het Belgische
wetenschappelijke onderzoek constateerde, trok men direct de extreme en
onbewijsbare conclusie dat de oorzaak ervan wel bij de verwaarlozing van de eigen
taal zou liggen. In Vlaanderen, zei men, was de van Frankrijk afhankelijke, op
Frankrijk parasiterende bourgeoisie niet tot zelfstandige inspanning in staat.
Bovendien sloot de eenzijdige eerbied voor alles wat uit Frankrijk kwam, haar af
van Duitsland en Engeland, terwijl Nederland naar alle zijden open stond. Hoe
universeel de Franse taal ook zijn mocht, in feite leidde volgens deze voorstelling
het gebruik ervan in Vlaanderen tot provincialisme en isolement66..
De Waal Waxweiler steunde de gedachte dat het hoger onderwijs in Vlaanderen

het Nederlands als voertaal moest hebben. Hij zelf leerde Nederlands en gebruikte
die taal toen hij omstreeks 1900 in de University Extension te Gent colleges gaf
voor belangstellenden en studenten, die de sociologie vereerden als de wetenschap
waardoor de nieuwe, betere maatschappij zou worden voortgebracht67.. Voor zijn
vriend De Raet werd het ideaal van een Nederlandse universiteit te Gent kern en
wezen van de hele Vlaamse Beweging. Zij zou de Nederlandstalige rechtsgeleerden,
medici en ingenieurs afleveren die Vlaanderen in Nederlandse zin ontwikkelen
konden; zij zou door de schepping van een Nederlands sprekende en schrijvende
elite het hele volk meer zelfbewustzijn geven; zij zou de docenten produceren die
op alle niveaus van het beroepsonderwijs konden bijdragen tot de opleiding van
landbouwdeskundigen en technici; zij zou de Vlaamse economie versterken en de
produktiviteit verhogen. Dit programma was bedoeld als een breuk met de traditie
van de literaire, historisch georiënteerde, enigszins sentimentele Vlaamse Beweging.
Zonder twijfel hadden ook eerder al, in het bijzonder tijdens de grote economische
crisis van de jaren 1840, bepaalde Vlaamse kranten en auteurs verband menen te
zien tussen het economische verval van Vlaanderen, de voorspoed van de Waalse
gewesten en de ondergang van de Nederlandse taal in België - in dat opzicht kan
men zeggen dat de Vlaamse Beweging van haar oorsprong af een economisch
aspect bezat68. -, de directe, wetenschappelijk gesteunde, in een breed kader van
sociologische argumenten gevatte samenhang brachten toch mensen als De Raet
pas tot stand. Deze samenhang kon trouwens slechts met effect worden
geconstateerd, toen er enig uitzicht kwam op een verschuiving van het economische
overwicht
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naar Vlaanderen. In het begin van de twintigste eeuw was zo'n perspectief misschien
niet evident, het was tenminste mogelijk. Maar daaruit volgde weer dat in de harde
denktrant van De Raet de Vlaamse strijd het karakter kreeg van een strijd om de
macht. Via universiteit en economische groei zouden de Vlamingen in de Belgische
eenheidsstaat de politieke macht veroveren die hun toekwam.
Voorlopig hadden De Raets plannen geen succes. Toch waren zij bepaald geen

abstracte gedachten van een kamergeleerde. Zij vonden in brede kringen van de
Vlaamse Beweging steun en vormden de aanleiding tot massale actie. In het
algemeen trad de beweging in deze jaren uit het stadium van voorbereiding,
feestbanket en letterkundige behaagzucht in dat van volksagitatie. De oorzaak
daarvan was natuurlijk de invoering van het algemene kiesrecht in 1893; daardoor
immers nam de politieke invloed van de zeer grote massa uitsluitend Vlaams
sprekenden sterk toe en werd het politiek belangrijk haar voor zich te winnen. Er
waren kamerkandidaten die beloofden in het Huis van Afgevaardigden alleen het
Nederlands te gebruiken; er waren bovendien onder hen mensen die, eenmaal
gekozen, hun belofte gestand deden. Van 1895 af werd in de Kamer een wetsontwerp
ter discussie gesteld dat de twee nationale talen gelijke rechten gaf; terwijl tot dan
toe slechts de Franse versie van de wetten als officieel erkend werd, zou nu ook de
Nederlandse vorm rechtskracht krijgen. Toen de Kamer dit in 1896 met grote
meerderheid had aanvaard, trachtten Fransgezinde kringen en bladen de discussie
in de Senaat die volgen moest, te beïnvloeden. En inderdaad verminkte de Senaat
het voorstel in 1897 zodanig dat er weinig van overbleef. De senaatsleden bleken
bovendien zeer vindingrijk in het formuleren van kunstige hatelijkheden in sonoor
Frans aan het adres van de Vlamingen en de Nederlandse taal. Op dat ogenblik
werd de Vlaamse actie een werkelijke volksactie. Boeren, winkeliers, werklieden,
parlementariërs, gemeentebestuurders, professoren en vele anderen protesteerden
elk op hun wijze; talloze rumoerige vergaderingen en manifestaties gaven stem en
kleur aan de verontwaardiging. Het aantal deelnemers liep in de tienduizenden. De
actie hield vele maanden aan (van februari tot juni 1897) en laaide later, toen Kamer
en Senaat zich opnieuw over de kwestie bogen, steeds weer op69.. Ten slotte
behaalden de Vlamingen een duidelijke overwinning. In 1898 werd de wet in haar
oorspronkelijke vorm door Kamer en Senaat aangenomen en door de Koning
bekrachtigd. Kennelijk was een Vlaamse volksbeweging van massale aard politiek
zo belangrijk dat aan haar eisen voldaan moest worden. Dit was de eerste keer dat
een dergelijke beweging zich vormde.
De tweede maal dat dit gebeurde was, toen de universitaire kwestie tot volkszaak

werd gemaakt. Op zichzelf was het overigens een zonderlinge ontwikkeling dat De
Raets elitaire redeneringen, die geen of nauwelijks
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aandacht schonken aan het schromelijk verwaarloosde lagere volksonderwijs - er
was nog altijd geen leerplicht -, het signaal konden worden voor een als democratisch
beschouwde agitatie. Blijkbaar was het onmogelijk de Beweging te verenigen om
programma's van wijdere strekking. Zo arm was zij aan algemene doelstellingen,
aan veelomvattende theorieën en vooral ook aan innerlijke samenhang - want zij
was en bleef een beweging van politiek zeer verschillend denkende mensen:
liberalen, progressieve katholieken en socialisten -, dat een met talent en
wetenschappelijke argumenten verdedigde oplossing van een deelprobleem als
een alleshelend geneesmiddel kon verschijnen. Het belang van de universiteit in
het algemeen werd mateloos overdreven. Zij was volgens de retoriek van een der
Vlaamse leiders ‘het opperste leerambt van een natie, het hoofdorgaan, de bronader
van het zedelijk volksbestaan’70.. Op 19 december 1910 had in Antwerpen een
meeting plaats waar meer dan 5000mensen aan deelnamen en vertegenwoordigers
van drie partijen het woord voerden: de liberaal Louis Franck, de katholieke Frans
van Cauwelaert en de socialist Camille Huysmans. Huysmans verklaarde dat zij als
drie kraaiende hanen het volk zouden wakker maken. Franck (1868-1937) was al
sinds enige jaren lid van de Kamer van Afgevaardigden en behoorde tot de
linkervleugel van zijn partij. Hij was een bekende Antwerpse advocaat en politicus
die zich veel moeite bleef geven voor de Vlaamse eisen, ook toen zijn carrière een
verre weg ging: hij was van 1918 tot 1924 minister van Koloniën. Van Cauwelaert
(1880-1961) leerde de noodzaak van hervormingen inzien, toen hij schoolging op
een van die petits séminaires in Vlaanderen, waar de jongens gestraft werden als
zij Vlaams met elkaar spraken. In Leuven studeerde hij filosofie onder Mercier en
hij behoorde er tot de minderheid die zich tegen de met dwang gehandhaafde
heerschappij van het Frans verzette. Op voorspraak van Mercier werd hij in 1907
docent in de experimentele en pedagogische psychologie te Freiburg in Zwitserland,
waarschijnlijk omdat er voor hem als Vlaamsgezinde in Leuven geen professoraat
te verwachten viel. Maar in 1909, toen hij er zeker van was dat Mercier hem beslist
zou verhinderen een leerstoel in België te verwerven, keerde hij terug, studeerde
rechten te Leuven en vestigde zich als advocaat in Antwerpen. In 1910 werd hij lid
van de Kamer.
Van Cauwelaert was een strijdbaar en vroom man. De toon echter van zijn

redevoeringen en geschriften is niet bitter. Dit is opmerkelijk, niet alleen omdat hij
wel enige persoonlijke redenen tot bitterheid had, maar ook omdat een zekere
zachtheid de Vlaamse Beweging in het algemeen karakteriseert. Ondanks alle
luidruchtigheid en romantische opwinding, ondanks de harde logica die De Raet
erin trachtte te introduceren, ontontwikkelde de Beweging geen opstandsleer en
kende zij geen door idea-
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lisme, rancune, wanhoop of ambitie gedreven leiders die de strijd tot een guerrilla
maakten. In de Belgische geschiedenis van de negentiende eeuwwas straatgeweld
zeker niet onbekend; integendeel het was op kritieke ogenblikken zelfs een
doorslaggevende factor in de politiek gebleken. Het Waalse deel van het land was
meerdere malen door sociale onlusten geteisterd. Nog in de jaren 1880 leverden
de liberalen en katholieken slag in de Brusselse straten. Maar het sterk agrarische,
diepgelovige Vlaanderen bleef in deze tijd zeer rustig. De protestmanifestaties
behielden een feestelijk karakter met hun vlaggen, banketten en redevoeringen,
waarin de Vlamingen geprezen werden en de Walen broederlijk vermaand. Al werd
de Vlaamse Beweging in deze jaren een massabeweging, zij bleef vrij van haat en
onderschikte zich niet alleen aan het feit van de Belgische eenheidsstaat maar ook
aan het Belgische nationale gevoel. Zelfs in deze democratische fase was er maar
weinig in haar dat haar verbond met virulente emancipatiebewegingen als die van
de Tsjechen of Ieren. Zo kon Van Cauwelaert tot een van de meest geëerde en
gehoorde redenaars van Vlaanderen worden. Hij sprak in zijn bloemrijke, lange,
maar gemakkelijk lopende zinnen over het herstel van de volksziel, het zelfrespect,
het zelfvertrouwen en de zelfopoffering die de Vlaming tot een hoger mens zouden
maken. Het was geen niets ontziende agressie, maar retorische en godsdienstige
pedagogie, waarmee hij zijn publiek tot enthousiasme bracht.
Zijn vriend en collega71. Huysmans (1871-1968) bouwde een reputatie op als

meester van het sarcasme. Zijn ironie was echter te koket en zijn socialistisch
idealisme te echt om tot bitterheid te ontaarden. Huysmans studeerde filologie in
Luik en schreef een thesis over de figuur van de duivel in enkele Middelnederlandse
spelen. Na een aantal leraarsjaren zag hij af van een wetenschappelijk-pedagogische
carrière, hoewel hij later zelfs als minister nog tijd vond om Middelnederlandse
teksten te bestuderen en uit te geven, en begaf hij zich in de journalistiek en de
politiek (1897). Sinds 1887 was hij lid van de Belgische Werklieden Partij. In 1905
werd hij secretaris van de Tweede Internationale wat hij tot 1921 bleef. Dit bracht
hem in intieme aanraking met de kopstukken van de socialistische beweging in het
buitenland. In zo'n breed kader was geen plaats voor de provinciale
zelfgenoegzaamheid die de Vlaamse Beweging soms kenmerkte. Huysmans was
in staat het gewicht van de Vlaamse prestaties en grieven te beoordelen tegen de
achtergrond van de sociale en etnische kwesties die in Europa bestonden. In
tegenstelling tot demeeste leiders van de werkliedenpartij, die de Vlaamse Beweging
eigenlijk wantrouwden omdat zij de aandacht van de sociale beweging kon afleiden,
erkende hij de dwingende noodzaak van hervorming op taalgebied en wierp hij zich
met veel kracht in de strijd. Naar zijn me-
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ning zou het onnatuurlijk zijn als een flamingant geen socialist en een socialist geen
flamingant was72., zo nauw waren beide emancipatiebewegingen voor hem
verbonden. Dit was een ongewoon geluid. Veel socialisten waren nu eenmaal
verbaasd over de Vlaamse propaganda die, uitgaande van het feit dat het Frans in
Vlaanderen de taal van de bourgeoisie was, het voorstelde alsof vernederlandsing
van Vlaanderen zou leiden tot opheffing van de klassenstrijd. Naar hun mening was
die hypothese absurd, omdat de klassentegenstelling in taalkundig homogene landen
toch bepaald niet ontbrak. Bovendien zochten zij juist naar mogelijkheden om de
arbeiders enige kennis van het Frans bij te brengen en daardoor betere kansen te
geven. Huysmans dacht er anders over. Maar hij dramatiseerde de strijd niet. Hij
beweerde niet dat het Vlaamse volk onderdrukt werd. Als internationalist en Belg
voelde hij niets voor een Vlaams separatisme gebaseerd op de veronderstelling
van een Vlaams nationalisme en een Vlaams ‘ras’. Zijn ideaal was culturele
autonomie binnen de eenheidsstaat en het economische verband van de Belgische
natie. Huysmans was geen extremist. Al maakte hij zich veel vijanden door zijn
bijtende maar altijd geestige ironie, al was hij wars van compromissen en behoorde
hij tot een in theorie revolutionaire partij - zij het dan, internationaal gezien, tot de
rechtervleugel daarvan73. -, hij was er allerminst de man naar om de Vlaamse
rancunes te gebruiken voor revolutionaire actie.
Na 1910 bleef de vernederlandsing van de Gentse universiteit de belangrijkste

zaak op de Vlaamse agenda. Elke zondag gingen de propagandisten het platteland
op om boeren en arbeiders op te wekken tot strijd voor de Nederlandse universiteit.
In alle steden van Vlaanderen werden grote vergaderingen georganiseerd die door
vele duizenden werden bezocht. In Gent trok in 1912 een meeting meer dan 15 000
toehoorders. Op een petitie aan de Kamer tekenden over de 100 000mensen. Toch
had al deze actie voorlopig geen resultaat. De tegenstand was zeer sterk. Demeeste
Belgische staatslieden voelden er niets voor. Ook talrijke kamerleden die Vlaamse
districten vertegenwoordigden, waren tegen deze hervorming gekant. Volgens een
berekening uit 1912 waren van de 105 Vlaamse vertegenwoordigers er slechts 55
voor de gedachte. En zelfs van de katholieke fractie, die uit 101 personen bestond
en die een veel sterker Vlaamsgezinde partij vertegenwoordigde dan de liberalen
of de socialisten, hadden niet meer dan 36 sympathie voor deze plannen74.. Het
episcopaat, aangevoerd door Mercier, verklaarde er zich in 1906 scherp tegen. In
de bisschoppelijke Instructions collectives schreven zij dat door invoering van het
Nederlands als universitaire taal ‘la race flamande serait du coup réduite à des
conditions d'infériorité dans la concurrence universelle’. Een dergelijk argument kon
voor het middelbaar onderwijs natuurlijk niet
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worden gebruikt. Maar ook toen de bisschoppen in 1910 moesten wijken voor de
Vlaamse druk - vooral afkomstig van de christen-democratische vleugel der
katholieke partij75. - en min of meer gedwongen werden in het katholieke middelbare
onderwijs in Vlaanderen voor sommige vakken het Nederlands als voertaal te
gebruiken zoals op de staatsscholen al van 1883 af het geval was, bleef de
universitaire top van het onderwijsstelsel homogeen Frans. Bij het uitbreken van de
Wereldoorlog was een wetsvoorstel van Franck en Van Cauwelaert uit 1911 om de
Gentse universiteit geleidelijk te vernederlandsen nog niet in een brede
kamerdiscussie besproken. Evenmin bereikten de Vlamingen succes in hun streven
om in het leger Nederlands sprekende naast Waalse regimenten op te richten. Wel
kregen zij in 1913 gedaan dat de Vlaamse rekruten voortaan hun opleiding in hun
eigen taal zouden ontvangen; de officieren echter zouden de bevelen uitsluitend in
het Frans blijven geven, al spraken de meeste soldaten alleen maar Nederlands76..
Pogingen om een duurzame Vlaamse politieke partij te stichten mislukten. In de

vroege jaren 1890 probeerden enkele liberale Vlamingen in Brussel, die bij de
homogeen Franstalige partijleiding in de hoofdstad geen gehoor vonden voor hun
wensen, een eigen partij te beginnen; buiten Brussel echter werd hun initiatief door
niemand gesteund77.. Bij de eerste opzet van deze efemere ‘Vlaamsche Volkspartij’
speelde Lodewijk de Raet een belangrijke rol, maar hij vervreemde er later van en
bekeerde zich tot de oude beproefde tactiek: het vormen van Vlaamse pressure
groups in de bestaande partijen. Aan dit overigens vergeefse experiment dankt de
Vlaamse Beweging een merkwaardig geschrift, namelijk de hartstochtelijke kritiek
erop, geschreven door een vriend en studiegenoot van De Raet, August Vermeylen.
Vermeylen (1872-1945) werd te Brussel geboren in een kleinburgerlijk milieu. Zijn
vader sprak naast zijn Vlaams-Brussels dialect goed Frans maar zijn moeder kende
het nauwelijks. Op het atheneum leerde hij De Raet kennen; net als hij werd hij
principieel Vlaamsgezind, al oefenden beide jongens in het begin hun stijl nog door
het schrijven van Franse verzen. In 1889 richtten zij als tegenhanger van La jeune
Belgique een tijdschrift, Jong-Vlaanderen, op maar lang bestond het niet. Toen De
Raet zich echter in de politiek begaf, schreef Vermeylen zijn ‘Kritiek der Vlaamsche
Beweging’ (1895). Hij hekelde de kleingeestigheid van veel Vlaamse actie, de
kinderachtige neiging om van alle grote problemen slechts de taalkundige kant te
zien en bijvoorbeeld de koloniale kwestie te reduceren tot de vraag of de wetgeving
voor Kongo ook in het Nederlands moest worden gepubliceerd. De Vlamingen
bedelen, waar zij nemen kunnen, vragen of eisen, waar zij moeten handelen. Zij
knutselen aan hervormingen die veel te beperkt zijn om zin te hebben en veel te
afhankelijk van de staat om duurzaam te
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zijn. Vermeylen was anarchist in deze jaren enmeende dat de staat en het Parlement
tot spoedige ondergang gedoemd waren. In de extatische trant van zijn generatie
en in een zo uitstekend Nederlands als in Vlaanderen zelden geschreven was,
profeteerde hij de schitterende toekomst van de vrije individu in een harmonische
wereld zonder macht en verweet hij de politici onder zijn medestanders dat zij de
Vlaamse Beweging - ‘het oprechtst en edelst streven dat in België ooit opkwam’ -
niet doordrongen van zijn ideaal78.. Zijn stuk wekte sensatie. Hier werd voor het eerst
een wezenlijk revolutionaire leer op Vlaamse zaken toegepast - ofschoon het artikel
niet aanwees hoemen als anarchist moet handelen en het bepaald geen programma
van actie vormde. Vrij spoedig heeft Vermeylen het anarchistische element in zijn
studie trouwens verloochend. Al gebruikte hij nog een enkele keer woorden met
een revolutionaire klank79., in feite bleef toch slechts de stelling over, dat Vlaanderen,
indien het een zelfstandige beschaving schiep, een plaats had in de Europese
cultuur. Vermeylen schreef in een autobiografische roman zelf over een hem na
verwante persoon, dat hij te zwak was ‘voor het heroïsche leven zooals wij het
opgevat hadden’80.. Hij was een letterkundige en erudiet, geen volksleider of bittere
extremist.
Samen met enkele bentgenoten redigeerde hij een tijdschrift dat in de

Nederlandstalige letterkunde van België een rol speelde die te vergelijken is met
die van De Nieuwe Gids in Nederland. De zonderlinge titel ervan, Van Nu en Straks,
drukte de obsessie van de jonge redacteuren met de actualiteit en de droom van
een nieuwe toekomst treffend uit. Ook het uiterlijk van de eerste jaargang, verzorgd
door Henry van de Velde in ingewikkelde Art Nouveau-letters en -decoratie, was
een gebeurtenis. Van 1893 af verscheen het blad onregelmatig op ogenblikken dat
de redacteuren meenden voldoende geniale kopij bijeen te hebben; het was verlucht
met oorspronkelijke houtsneden en litho's van al beroemde of opkomende
kunstenaars als James Ensor en Jan Toorop. Nederlanders werkten er graag en
veel aan mee. Van Nu en Straks was zeer onder de indruk van het modieuze
anarchisme of communisme. Henry van de Velde was een communist en werkte
na het lezen van Walter Crane en William Morris aan de opbouw van een nieuwe
‘gemeenschapskunst’. In 1893 had Elisée Reclus zich te Brussel gevestigd; de
jonge intellectuelen die naar hem kwamen luisteren, onderwierpen zich aan zijn
apostolaat81.. En de Vlaamse literatoren die het anarchisme aanvaardden,
constateerdenmet trots dat zij nu eindelijk de Noordnederlanders hadden ingehaald.
Terwijl De Nieuwe Gids nog bleef steken in radicaal liberalisme of socialisme,
verwierp Van Nu en Straks alle politiek en drong het - zo dachten deze jonge
erudieten - direct en zonder bemiddeling van partijen tot het hart van het volk door82..
Al was dat natuurlijk een illusie, Van Nu en
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Straks - twaalf jaar na La jeune Belgique, acht jaar na De Nieuwe Gids - was
inderdaadmoderner dan deze al ouderwetse bladen. Het representeerde het verzet
van de jaren negentig tegen de crisis van de jaren tachtig. Vermeylen die blijkbaar
ook Saint-Simon kende, waande zijn generatie in 1894 uit het kritische tijdvak van
de gesplitste zielen ingetreden in het organische tijdvak van een gemeenschappelijk
geloof en nieuwe, individualistische synthese83..
In historisch perspectief is de betekenis van Van Nu en Straks geweest, dat

Vlaamse letterkundigen zich voor het eerst op een even hoog niveau plaatsten als
de Nederlandse. Intellectueel was het werk van Vermeylen en van een groot dichter
als Karel van de Woestijne (1878-1929) de mindere noch van dat der
Noordnederlanders noch van dat der Frans schrijvende Belgen - over de zuiver
literaire en esthetische kwaliteit ervan is het oordeel natuurlijk moeilijker. Het feit
dat de Nederlandstalige essayisten, filosofen, dichters en romanschrijvers in
Vlaanderen de merkwaardige opleving die de beschavingen van Frans-België en
Noord-Nederland al eerder hadden gekend, konden evenaren, was op zichzelf al
een uiterst belangrijk feit. Indien deze Vlaamse letterkunde evenals die uit Nederland
ten slotte provinciaal is gebleven in de zin dat zij niet naar het buitenland uitstraalde,
dan geldt ook hier waarschijnlijk de verklaring dat zij juist aan de buitenlandse
impulsen haar hoge niveau dankte. In het internationale verband was zij wat genoemd
is ‘een nabloei, veeleer een resultante van elders reeds ingezette en vruchten
dragende bewegingen dan een werkelijk nieuwe en vruchtbare bijdrage tot het
universele literaire patrimonium’84.. Zo'n constatering doet overigens aan de intrinsieke
kwaliteit van de kunstwerken zelf natuurlijk niets af.

Eindnoten:

65. Volgens M. Lamberty, Lodewijk de Raet (Hasselt, 1961), 71-72, was er geen sprake van
beïnvloeding door Solvay en Waxweiler maar van verwantschap en parallellisme. Dit neemt
echter niet weg dat De Raets opvattingen pas in het door Solvay en Waxweiler opgestelde
theoretische kader de samenhang kregen die ze aanvaardbaar maakte. Met dezen werd De
Raet ook verbonden door zijn ontzag voor de Kongopolitiek van Leopold II (Lamberty, 162-163).
Typerend is tevens de frequentie van de term ‘volkskrachten’ in De Raets proza (Elias, Vlaamse
Gedachte, IV, 78). Men moet hierbij wel aan de ‘énergie’ uit de school van Solvay denken.

66. Deze redenering werd door J. Mac Leod (1857-1919) al ontwikkeld in een opstel van 1895: Elias,
IV, 42-43. Mac Leod was een curieuze en aantrekkelijke figuur: bioloog, socioloog en anarchist,
een zeer modern man die in allerlei opzichten dicht stond bij sommige thesen van het Institut
Solvay.

67. Zie de getuigenis van Karel van de Woestijne in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 1 juli
1916, geciteerd door P. Minderaa, Karel van deWoestijne. Zijn leven en werken (Arnhem, 1942),
130.

68. Cf. R. van Eenoo, ‘Economische crisis en Vlaamse beweging: reacties uit de Brugse pers
(september 1830-februari 1848)’, Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen, XIV (Gent, 1969),
3-43.

69. M. de Vroede, Juliaan de Vriendt in de politiek en de Vlaamse Beweging, 1889-1900 (Antwerpen,
1960), 96 e.v., 121 e.v.

70. F. van Cauwelaert in een lezing van sept. 1910, ‘Universiteit en volksleven’, gedeeltelijk herdrukt
in R. Roemans en H. van Assche ed., Frans van Cauwelaert (Hasselt, 1963), 50.

71. Huysmans was van 1906 af kamerlid. Van 1921 tot 1933 was hij schepen van onderwijs in
Antwerpen, waar Van Cauwelaert burgemeester was. Van 1933 tot 1940 was hij zelf
burgemeester.

72. R. Roemans en H. van Assche ed., Camille Huysmans (Hasselt, 1961), 144.
73. Zie dl. 2, 391 noot 80 voor zijn eigenaardige positie tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen hij in

de kring van de Belgische socialisten voor uiterst links kon worden gehouden.
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81. G. Schamelhout, ‘Uit de jaren 1892-1901’, Gedenkboek A. Vermeylen (z.p., 1932), 112. Bij

Reclus bleef Vermeylen echter niet staan. Nietzsche, Stirner en vooral Richard Wagner
beïnvloedden hem volgens eigen zeggen veel dieper: L. Sourie, Inleiding tot de geschiedenis
van ‘Van Nu en Straks’ (Kortrijk, 1942), 35.

82. E. de Bom, ‘De jonge Vermeylen’, Gedenkboek, 34-35 (brief van De Bom aan J. Mesnil, 12 febr.
1895).

83. Vermeylen, ‘De kunst in de vrije gemeenschap’, Verz. Werk, II, 35.
84. Lissens, De Vlaamse letterkunde, 96.

3. De politieke geschiedenis der beide landen

De politieke geschiedenis van de Lage Landen was in de laatste twee decennia
voor de Eerste Wereldoorlog zeer levendig. Er kwamen belangrijke beslissingen tot
stand. De Belgen annexeerden Kongo; de Nederlanders begonnen hun ethische
politiek in Oost-Indië. In beide landen werden sociale wetten van betekenis ingevoerd
na discussies, die niet alleen betrekking hadden op wezenlijke algemene problemen,
maar ook de gelegenheid kregen zich veel breder uit te zetten dan binnen het oude
technisch-juridische kader van de parlementaire debatstijl de gewoonte was geweest.
Briljante journalisten volgden de parlementaire werkzaamheden met scherp,
uitstekend geschreven commentaar. Op schitterende wijze ontwikkelden vooral in
Nederland enkele tekenaars de politieke karikatuur tot een vorm van artistieke
waarde en een moordend wapen. De par-
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tijen die door de uitbreiding van het kiesrecht van veel grotere groepen in de natie
afhankelijk waren geworden, deden wat zij konden om de massa's te bereiken en
slaagden daar waarschijnlijk beter in dan ooit. Via een soms uitermate ingewikkeld,
eindeloos vertakt kanalenstelsel van verenigingen en persorganen drong hun
propaganda door tot een bevolking die werd opgewekt politiek te denken. Democratie
scheen te betekenen dat alle maatschappelijk gebeuren een politieke kleur kreeg.
Niet alleen in het Parlement, ook in de provinciale en de gemeenteraden, die zich
vroeger graag plachten te beperken tot zuiver technisch bestuur, gingen de politieke
tegenstellingen een grote rol spelen. Maar ook buiten de vertegenwoordigende
organen, in de bedrijven en op straat, zette een felle oppositie aan haar woorden
kracht bij. Groots opgezette stakingsacties - in 1902 en 1913 in België, in 1903 in
Nederland - dramatiseerden de conflicten op een uiterst expressieve manier.
Zonder enige twijfel werd deze politisering van het leven in belangrijke mate

veroorzaakt door de agressiviteit van een socialisme waarvoor massale
betrokkenheid bij de politiek een bestaansvoorwaarde vormde. Dit is waarschijnlijk
een wezenlijke functie van het socialisme geweest. Gedurende enkele decennia
heeft het door zijn beroep op de arbeiders en het betrekkelijk snelle succes van zijn
propaganda alle politieke partijen gedwongen zijn tactiek te volgen. Hieruit kwam
echter geen overwinning van het socialisme voort. Vooral de kerkelijke partijen
zagen kans hun troepen zo efficiënt te mobiliseren dat de socialisten hun al te
simplistische schema's drastisch moesten herzien. Steeds duidelijker bleek het
socialistische stelsel op willekeurige premissen gegrond te zijn. Er was geen sprake
van dat de volksmassa, eenmaal tot politiek bewustzijn ontwaakt, de socialistische
leerstellingen zo automatisch aanvaardde als vrij algemeen verwacht was. De kloof
tussen doctrinair socialisme en de verwachtingen die de arbeiders zelf leerden
ontwikkelen, werd in deze periode steeds breder. Met behulp van in Duitsland
ontworpen hulpmiddelen als revisionisme en reformisme werd geprobeerd het
socialisme aan de feiten van de maatschappij aan te passen. Het was een vrij
hopeloze onderneming, die in de Lage Landen dan ook als mislukt moet worden
beschouwd. De naar het bleek gratuite veronderstelling van een revolutionair
klassebewustzijn der proletarische massa's was intellectueel nu eenmaal slecht te
verzoenen met de overigens wel iets minder willekeurige veronderstelling dat de
socialisten beter dan liberalen of klerikalen in staat waren te zorgen voor het welzijn
van de arbeiders. Noch min of meer tot het reformisme neigende leiders als
Vandervelde en Troelstra, beiden grote mannen ook in de internationale organisatie,
noch de ultralinkse, tot het radencommunisme groeiende ‘marxistische’ oppositie
van Gorter en Pannekoek, slaagden erin op het koord van het dogma in evenwicht
te
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blijven. De socialisten bleken even inconsequente politici als alle anderen, weifelend
tussen compromis en principe en ondanks hun eindeloze discussies over de tactiek
van de revolutionaire beweging, vaak vol aarzeling over de politiek die in werkelijkheid
gevoerd moest worden. Blijkbaar was het socialisme zich aan het ontwikkelen tot
een normale politieke partij, die wellicht nog de eerzucht had eens de socialistische
maatschappij te helpen stichten maar zich voorlopig in het gegeven verband
invoegde.
Tijdens en door middel van enkele grote stakingsacties hebben de socialisten in

het begin van de twintigste eeuw zowel in België als in Nederland getracht een sfeer
van crisis en een dreiging van revolutie op te wekken. Dit was echter kennelijk
onmogelijk in een gemeenschap die economisch snel groeide en in een cultureel
klimaat dat werd gekenmerkt door voortvarend monisme en geloof in de kracht van
de synthese. Het bleek moeilijk de opgewonden stijl van de jaren 1880 te doen
herleven en te blijven verwachten dat hier en nu een totale breuk in de geschiedenis
zou plaatsvinden. Er kwam een zekere rust in de politiek. Men ging zijn gedachten
richten op de lange termijn en probeerde bij zijn beslissingen de consequenties
ervan over grote reeksen van jaren te overzien. Ook in het socialisme vertoonde
zich die neiging de zaken met wat meer kalmte af te wachten, in de zekerheid dat
zij zich in een toekomst die zich talloze jaren ver uitstrekte, zouden omkeren in een
uiteindelijke revolutie. Zelfs de ultralinkse theorie van de spontane, revolutionaire
staking - een theorie die bij de grote acties van die tijd graag werd gepropageerd -
had iets berustends: de staking immers zou, naar men verwachtte, geen onmiddellijke
revolutie brengen maar diende te worden gebruikt als leermiddel om de arbeiders
te scholen in proletarisch bewustzijn. Het was onvermijdelijk dat de staatslieden zelf
zich tegen deze achtergrond van een levendige, maar in wezen rustige politieke
ontwikkeling anders leerden gedragen dan in de meer gespannen decennia die
eraan voorafgingen. De partijen kregen minder behoefte aan charismatisch
leiderschap. België werd van 1884 tot 1914 geregeerd door katholieke kabinetten,
maar onder de talloze ministers die in functie waren, was er geen die zich boven
de groep verheffen wilde of kon. In Nederland trachtte Kuyper als leider van een
protestants-katholiek kabinet van 1901 tot 1905 de rol van politiek visionair te spelen.
Niet alleen echter mislukte zijn politiek, hij werd bovendien na 1905 door zijn eigen
partij min of meer terzijde geschoven en kreeg geen opvolger met vergelijkbare
ambities. En hoezeer de Nederlandse socialist Troelstra zijn partij ook beheersen
wilde, hij deed geen enkele poging het messianisme te imiteren dat Domela
Nieuwenhuis in de jaren 1880 had vertoond.
Het algemene, zij het meervoudige kiesrecht dat in België in 1893 werd

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



391

ingevoerd, bevestigde de katholieke partij in haar in 1884 gewonnen machtspositie.
Na Beernaerts aftreden in 1894 regeerden tot 1914 zeven katholieke kabinetten het
land, waarvan het duurzaamste het bijna acht jaren uithield en het zwakste niet
langer dan een paar maanden. Al had speciaal in de jaren van 1904 tot 1910 de
meerderheid, waarop deze regeringen steunden, de neiging enigszins af te brokkelen,
toen in 1914 de Wereldoorlog uitbrak was de katholieke heerschappij bepaald niet
ondermijnd. De partij kon nog steeds rekenen op grote aanhang in het volk en leek
vitaal en creatief genoeg om voor lange tijd de verantwoordelijkheid te dragen.
Gedurende de hele periode beschikte zij over de absolute meerderheid in de Kamer.
Van 1894 tot 1899 was deze meerderheid geflatteerd door het kiesstelsel. Met 104
van de 152 zetels in 1894, 110 in 1896 en 112 in 1898 was de katholieke suprematie
zo overweldigend, dat ze in de ogen van de leidende staatslieden zelf gevaarlijk en
eigenlijk onrealistisch was. De liberale partij verloor in 1894 niet minder dan 41
zetels en in 1896 nog eens acht. In 1899 had zij slechts twaalf afgevaardigden in
de Kamer. De socialisten handhaafden hun positie (28 zetels in 1894). Dit betekende
dus dat op den duur de belangrijkste oppositie tegen de regering van de socialisten
moest komen of van een door de socialisten beheerste coalitie met de liberalen.
Een dergelijk perspectief was voor de katholieken zo onaantrekkelijk dat zij in 1899
aanvaardden wat ze hun leider Beernaert in 1893 hadden geweigerd, namelijk de
invoering van de evenredige vertegenwoordiging in de kiesarrondissementen. Dit
gaf de liberalen, gelijkmatig over het hele land verdeeld en nergens in een positie
van absolute meerderheid, enige mogelijkheid zich te herstellen. Het aantal op hen
uitgebrachte stemmen groeide relatief overigens niet: in 1894 was dat 29% van het
totaal, in 1900 22,5%, in 1912 slechts 11,2%, maar toen had een deel van de
liberalen zich met de socialisten verbonden in een kartel dat veel aanhang verwierf.
Het aantal liberale zetels echter steeg in 1900 van 12 op 31; toen de Kamer in 1902
tot 166 leden werd uitgebreid, verwierven de liberalen nog enkele nieuwe plaatsen.
In 1904 hadden zij 42 van de 166 zetels, in 1906 45 van de 166, maar in 1914
slechts 45 van de 186. De katholieken echter, die in 1900 48% van de uitgebrachte
stemmen kregen en 86 van de 152 zetels, stonden in 1914 op dit zelfde niveau met
bijna 50% van de uitgebrachte stemmen en 101 zetels van de 186. De socialisten
kregen in 1894 19% van het totaal der uitgebrachte stemmen en 28 zetels (van de
152). In 1900 behaalden zij 22,4% en 32 zetels. Maar in 1902 hadden zij slechts
33 zetels van de 166, in 1914 veertig van de 186. Kennelijk was er voor hen geen
aanleiding te verwachten dat zij binnen het heersende kiesstelsel hun positie in de
Kamer konden verbeteren. Integendeel, zij schenen zelfs iets zwakker te worden.
Terwijl zij van
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1894 tot 1900 in de Kamer sterker waren dan de liberalen en ook nog in 1902 twee
zetels meer hadden, bleef hun fractie van 1904 tot 1914 kleiner dan de liberale85..
In Nederland was de situatie veel minder eenvoudig. Het kiesrecht bleef er ook

na de hervorming van 1896 beperkter dan in België, al breidde het zich, afhankelijk
als het was van het snel stijgende welvaarts- en opvoedingsniveau der bevolking,
in de loop van de jaren wel langzamerhand over grote groepen uit, zodat in 1913
68% van de mannen erover beschikte. De partijstructuur was ingewikkelder. Naast
de katholieke partij bestonden er ten minste twee protestantse partijen. Ook de
liberale partij viel in stukken uiteen en zelfs de socialisten kenden een dergelijke,
zij het voorlopig minder ernstige, versplintering. Men kon zodoende slechts op vrij
grove wijze bepalen waar de meerderheid in de Kamer lag. In het algemeen hield
men natuurlijk, evenals in België, vast aan de gewoonte om de religieuze partijen
‘rechts’ te noemen en alle andere, hoe conservatief ook, ‘links’. Maar ‘links’ vormde
op geen enkele wijze een eenheid. Slechts een minderheid van de liberalen was
bereid om met de socialisten samen te werken. De katholieken bezaten van 1901
tot 1918 steeds 25 van de 100 kamerzetels. De protestantse partij van Abraham
Kuyper had een veel grilliger lot: 24 zetels in 1901, 15 in 1905, 23 in 1909 en 11 in
1913. Indien men daar de zetels van de gematigder Christelijk-Historische Unie bij
optelt, blijkt de christelijke, dat is katholiek-protestantse, coalitie in 1901 over 58
zetels te beschikken, in 1905 over 48, in 1909 over 60 en in 1913 over 45. Zo konden
in 1901 en 1909 homogeen ‘rechtse’ kabinetten worden gevormd. In 1905 en 1913
bleken duidelijk ‘linkse’ kabinetten echter onmogelijk. De laatste uitgesproken liberale
regering was van 1897 tot 1901 aan het bewind. In 1905 bracht een liberaal ministerie
de oplossing voor de impasse waarin de parlementaire politiek geraakt was, doordat
het in feite eerder kleurloos dan liberaal was. In 1913 trad een kabinet van
links-liberale signatuur op dat echter niet op een gesloten meerderheid in de Kamer
steunde, aangezien de socialisten er zich niet aan wilden binden. De uitslag van de
verkiezingen van 1913 was overigens dramatisch. De socialisten stegen van 9 tot
15 zetels in een Kamer van 100 leden en schenen, na lange jaren steeds onder de
tien zetels te zijn gebleven, nu plotseling tot snelle expansie gereed. Weliswaar
bereikten zij nog niet de al traditioneel geworden kracht van hun Belgische
geestverwanten (15% van de kamerleden tegen meer dan 20%), toch werden de
posities van de beide socialistische partijen nu eindelijk min of meer vergelijkbaar.
Desondanks is het zonder meer duidelijk dat de langzaam toenemende
veralgemening van het kiesrecht bepaald niet automatisch een beslissende
versterking van de radicaal-liberale en socialistische partijen veroorzaakte. In 1918
werden voor het eerst verkie-
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zingen met algemeen evenredig mannenkiesrecht gehouden; de confessionele
partijen verwierven toen precies de helft van de zetels.
Het hoofdelement in de politieke ontwikkeling was dus de evolutie van de

confessionele partijen. In veel opzichten werden de vormen van de politieke
beslissingen door hen bepaald. Het is de vraag of zij in dezelfde mate invloed hadden
op de inhoud ervan. Steeds nijpender immers werd het probleem in hoeverre hun
staatkunde wezenlijk kon en moest verschillen van die der ‘linkse’ partijen. Pogingen
om een enigszins principiële ‘klerikale’ politiek te voeren, werden wel gedaan,
bijvoorbeeld in de periode van 1908 tot 1913 toen sommige protestanten een soort
corporatisme wilden invoeren; zij mislukten echter volkomen, niet alleen omdat er
zich buiten de confessionele partijen te veel weerstand tegen ontwikkelde, maar
ook omdat zij er zelf over verdeeld waren. Maatschappelijk stonden zij bovendien
waarschijnlijk minder sterk dan politiek. Weliswaar stemde een deel van de
economische en intellectuele elite in België zonder twijfel op de katholieke partij,
vele invloedrijke bankiers, industriëlen en kooplieden, om niet te spreken van
kunstenaars en intellectuelen, behoorden echter tot liberalisme of socialisme. In
Nederland was dat nog in veel grotere mate het geval. Het is wel zeker dat in het
algemeen beschouwd de antirevolutionaire partij, waarvan de politieke leiding in de
christelijke coalitie bleef uitgaan, minder houvast in de hogere standen had dan de
Nederlandse liberalen of de Belgische katholieken. Ook in de volksklassen stuitte
de confessionele politiek op kernen van tegenstand die moesten worden ontzien.
In het begin van de twintigste eeuw slaagden de socialisten erin hun vakbeweging
wat strakker in te richten dan voordien het geval was. Nadat in Duitsland al in 1891
iets dergelijks tot stand was gekomen en in Frankrijk in 1895, richtte de Belgische
socialistische partij in 1898 een vakcentrale op die samenhang bracht in de zeer
verspreide inspanningen van de verschillende verenigingen en die de stichting van
nieuwe syndicaten bevorderde86.; in 1906 volgden de Nederlandse socialisten, vooral
wel op Duits voorbeeld87.. De katholieken en protestanten lieten niet na van het feit
dat de socialisten eigenlijk zo langzaam waren, gebruik te maken en snel een eigen
vakbeweging op gang te brengen. Daarin slaagden zij zonder twijfel. Toch begonnen
de socialistische organis˘aties numeriek en kwalitatief een werkelijke betekenis te
krijgen, die in de politiek uiteraard meespeelde. Omstreeks 1914 waren in België
ongeveer 125 000 arbeiders bij een socialistische vakvereniging aangesloten terwijl
ongeveer 110 000 tot een katholieke organisatie behoorden88.. In Nederland telde
het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, dat socialistisch was, 84 000 leden,
de katholieke centrale had er 29 000 en de protestantse 11 000; daarnaast echter
waren niet minder dan ongeveer 142 000 arbeiders nog lid van de veel vagere, los-
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ser ingerichte en zwakkere verenigingen die bij geen enkele centrale waren
aangesloten89.. Maar al bleef verreweg het grootste deel van de industriearbeiders
dus buiten elke vorm van organisatie - in België schat men dat op 80% en in
Nederland zal het wel iets maar niet heel veel minder geweest zijn -, toch was het
voor de staatsliedenmoeilijk voorbij te zien aan de noodzaak om enigermate rekening
te houden met de opinie, zo niet van de socialistische partij, dan toch van de
socialistische vakbeweging, hoewel daarvoor nog op geen enkele manier een
institutionele vorm gezocht werd.
Onder deze omstandigheden was het noodzakelijk voor de christen-democraten

die onder katholieken en protestanten een krachtige actie begonnen waren, zich
aan te passen zowel aan de bestaande kapitalistische maatschappij, waarin zij
zeiden zich slechts weinig minder vreemd te voelen dan de socialisten, als aan
bepaalde socialistische technieken en strijdmethoden, waarvan zij de theoretische
fundering in de klassenstrijd met steeds herhaalde formules van afkeer en weerzin
bleven bekritiseren. Zij streefden in werkelijkheid dus niet meer naar een ‘nieuwe’
maatschappij tegengesteld én aan de bestaande structuur die zij verwierpen én aan
de socialistische idealen die zij vreesden, maar beperkten zich tot de op zichzelf al
enorme ambitie om de volksmassa's zo te organiseren en te leiden dat deze zich
konden verzetten tegen de seculariserende werking van de blijkbaar niet gemakkelijk
te vervangen samenleving waarin zij verkeerden. Een krachtige katholieke of
protestantse arbeidersbeweging en duidelijke sociale wetgeving waren, naar hun
mening, de belangrijkste middelen om het volk op een economisch en geestelijk
peil te brengen waarop het minder vatbaar was voor de als atheïstisch beschouwde
revolutionaire propaganda van de socialisten. Sociale wetgeving impliceerde echter
niet alleen een mate van staatsinterventie die de tegenstand wekte van de
conservatieve katholieken en protestanten der oude school, voor wie de staat nog
steeds, als in tijden van het liberalisme, de ongodsdienstige vijand van de christelijke
maatschappij was; zij betekende tegelijkertijd toch ook een zekere aanvaarding van
het heersende politieke en maatschappelijke bestel. Het is merkwaardig dat dit zich
invoegen van de christen-democratie in het bestaande systeem, dit ‘reformisme’ uit
angst voor het revolutionaire socialisme, plaats vond in een periode toen de
socialisten zelf hun revolutionaire idealen aan het temperen waren en met minder
gemak hun ‘socialistische maatschappij’ als geloofwaardig alternatief tegenover de
‘kapitalistische maatschappij’ van hun vijanden gingen plaatsen.
In haar eerste fase was de Belgische christen-democratie, indien men daar dan

al van spreken mag, ultramontaans, corporatistisch en zeer sterk afhankelijk van
Franse inspiratie90.. Zij wilde een staat en een maatschap-
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pij die het tegendeel van de liberale vormden: een katholieke staat en een
maatschappij waaruit het liberale individualisme was verwijderd. Maar al stelde zij
een alternatief, in feite was deze leer toch eigenlijk slechts de achterzijde van de
liberale medaille. In de sociale praktijk immers was dit ultramontanisme zeer
behoudend. De gilden, waarin werkgevers en werknemers samen dienden te gaan,
waren alleen denkbaar in een maatschappij die wel klassen, maar geen
klassentegenstellingen kende en waarin niet alleen de vaderlijke leiding gegeven
door de patroons, maar ook hun maatschappelijke positie zou worden gehandhaafd.
Na 1886, toen een grote uitbarsting van maatschappelijke onrust de realiteit van de
nood en van de spanningen scherp aantoonde, zag een groep ultramontaanse
corporatisten in dat hun programma herzien diende te worden en begonnen zij een
stelselmatig onderzoek van de katholieke-sociale ideeën in het buitenland. Zij voelden
zich vooral aangetrokken door die welke in Oostenrijk en Duitsland waren
ontwikkeld91.. Twee elementen stonden centraal. Ten eerste de ontdekking dat ook
een conservatieve beweging - en natuurlijk was de christen-democratie een
conservatieve beweging - moet steunen op de volksmassa92.. Ten tweede het inzicht
dat zelfs een corporatistische herordening van de maatschappij in conservatieve
zin slechts dank zij staatsingrijpen tot stand kan worden gebracht. In de late jaren
1880 werden deze gedachten samengevat en gepreciseerd te Freiburg in Zwitserland
tijdens jaarlijkse bijeenkomsten van een selecte groep katholieke sociologen uit
verschillende landen. Een van de twee Belgische vertegenwoordigers was de
Leuvense architect Joris Helleputte, die in zijn plaats van inwoning al veel met
corporatistische ontwerpen had geëxperimenteerd. In 1891 gaf Leo XIII in zijn Rerum
Novarum de pauselijke zegen aan het stelsel van Freiburg.
Een maand voor deze encycliek gepubliceerd werd, richtten de Belgische sociale

katholieken op initiatief van Helleputte de Ligue démocratique belge (Belgische
Volksbond) op. Haar programma, dat enkele maanden na de encycliek verscheen,
was er de trouwe weerspiegeling van. In vergelijking zowel met de oude
ultramontaanse school als met het liberale katholicisme was het radicaal, omdat de
noodzaak van maatschappelijke organisatie en de mogelijkheid van staatsingrijpen
erkend werden en geen bijzondere privileges voor de gilden werden gevraagd. Veel
echter bleef even onzeker als in de Encycliek. Het stond niet vast in welke
omstandigheden de staat moest ingrijpen en hoever die interventie gaan mocht.
Evenmin was het duidelijk of de aanvaarding van christelijke vakverenigingen, waarin
de patroons geen zitting hadden, bedoeld was als meer dan een voorlopige concessie
aan een voorbijgaande werkelijkheid die desalniettemin corporatistischmoest worden
hervormd - dat wil zeggen met gilden, waarin patroons en arbeiders samenwerkten.
Over het kern-
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probleem van de sociale verzekering - moest zij door de staat voor de werknemers
verplicht worden gesteld? - ontbrak een uitspraak. Toch was de Volksbond met al
zijn beperkingen en aarzelingen een belangrijke nieuwe verschijning omdat hij een
krachtige poging deed de zeer verspreide katholieke verenigingen niet alleen te
bundelenmaar ook te doordringen van enkele gemeenschappelijke sociale idealen.
De Ligue vond weerklank. Al dadelijk na haar oprichting sloten talloze verenigingen
zich bij haar aan, zodat zij reeds in de zomer van 1891 kon beweren meer dan 60
000 leden te hebben. Dit aantal steeg in de loop van de jaren, tot het in 1908 meer
dan 200 000 bedroeg. Het belang van deze getallen was overigens zeer betrekkelijk
gezien de heterogeniteit van de samenstellende delen der Ligue, in feite kwam het
er in veel gevallen juist op aan al deze zogenaamde leden nog te overtuigen van
de zin der actie en op te wekken tot deelneming eraan.
In Gent, waar veel van het werk zich concentreerde, ontwikkelde vooral de

ingenieur en neogotische architect Arthur Verhaegen (1847-1917) een brede
werkzaamheid, onder andere door de oprichting van een dagblad in het Nederlands
- een taal die hij zelf zich verplicht voelde te leren -, dat na een moeilijk begin in
1910 in 16 000 exemplaren verscheen (Het Volk, 1891)93.. In Luik was het de priester
Antoine Pottier (1849-1923) die op radicale wijze brak met ultramontanisme en
liberaal katholicisme en met vurig en soms ruw ongeduld de consequenties van de
nieuwe leer verdedigde; hij eiste vaststelling van het minimumloon, verplichte sociale
verzekering en ontwikkelde in zijn latere jaren, toen hij min of meer in ballingschap
in Rome sociologie doceerde (van 1902 af), vergaande ideeën over
medezeggenschap van de arbeiders in de bedrijven94.. Bij hem en het in 1892
opgerichte blad Le bien du peuple sloot zich in 1893 de beroemde historicus
Godefroid Kurth aan. Kurth die uit Luxemburg kwam en wiens Frans volgens een
goede, zij het overgevoelige getuige in vorm en uitspraak door zijn lokale patois
gekleurd was, bracht in de christen-democratie een opzettelijk plebejisch, boers en
Duits element, een geweldige hartstocht en een mateloze maar zalvende
strijdbaarheid95.. De ‘School van Luik’ werd al spoedig de radicaalste
christen-democratische partij in het Frans sprekende Europa. In Leuven werkte
Helleputte verder aan zijn experimenten. In Brussel werd geprobeerd de
christen-democratie van de jaren 1890 te verzoenen met de eigentijdse cultuur.
Behalve de literair begaafde Henry Carton de Wiart was het daar vooral Léon de
Lantsheere (1862-1912) die trachtte de beweging op te nemen in de grootse synthese
waar zovelen van zijn generatie op overigens zo verschillende manieren naar
streefden. Hij was een van Merciers eerste leerlingen en bestudeerde naast rechten
en wijsbegeerte ook de wiskunde, de beeldende kunsten en de muziek96.. De
Brusselse groep keerde zich
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af van het neogotische archaïsme, waar Verhaegen en Helleputte in hun bouwstijl
en hun maatschappelijke opvattingen aan vasthielden en voelde zich veel sterker
geboeid door stromingen als het symbolisme en de ‘art social’. De man van actie
in deze gemeenschap van jonge intellectuelen was Jules Renkin (1862-1934), een
agitator zonder letterkundige fijnzinnigheden, met radicale meningen en een radicale
tactiek, maar tot in zijn radicalisme, net als zovele andere Belgische politici, een
professionele advocaat die bereid bleef de vrije beweging van zijn principes en
verontwaardigingen de teugel van een zeker realisme op te leggen. De Brusselaars
wezen veel van wat Gent en Leuven wilden af. Zij geloofden niet in de herleving
van de gilden en gaven de voorkeur aan katholieke arbeidersvakverenigingen; zij
verwierpen het traditionele antimilitarisme, dat voor een man als Helleputte nog
volkomen natuurlijk was en verdedigden algemene, persoonlijke dienstplicht; zij
zagen eerder dan de anderen dat de arbeifdersverzekering verplicht moest worden
gesteld, wilde zij effect hebben; zij waren voorstanders van evenredige
vertegenwoordiging en ontwierpen bovendien een nationalisme en imperialisme die
elders in deze vorm niet leefden. Maar hoeveel moderner zij ook waren en hoeveel
succes zij ook hadden, hun tijdschriften L'avenir social (1891-1894) en La justice
sociale (1895-1904) richtten zich tot een hoog ontwikkeld publiek en hun
werkzaamheid had met de volksmassa onvergelijkbaar minder nauw contact dan
de Luikse of de Gentse.
De katholieke politici van de oude garde rondom Charles Woeste keerden zich

met de grootst mogelijke felheid tegen de christen-democraten: ‘Fuyez-les comme
la peste’ was het wachtwoord dat de zestigjarige leider uitgaf97., al beweerde hij dat
Rerum Novarum het programma was waarop hij zijn hele actie steunde. Hij haatte
in de christen-democratie met alle afkeer die deze scherpzinnige, ijskoude, ascetische
man voelen kon - zijn conservatisme was onbaatzuchtig: hij had geen belangen in
grootgrondbezit, industrie of de bankwereld -, een dynamiek die hij gevaarlijk vond,
een materialisme dat hij verachtte en een cesarisme waar hij bang voor was. Niet
alleen van zijn eigen standpunt maar in het algemeen beschouwd bleek hij later
zeker niet volledig ongelijk te hebben gehad. In de twintigste eeuw ontaardden
sommige christen-democratische assumpties al te gemakkelijk tot fascistische
karikaturen. De wijze echter waarop hij zijn strijd voerde was zo bitter en zijn houding
zo negatief, dat hij rancunes en spanningen onnodig versterkte. Vooral zijn conflict
met de priester Adolf Daens werd berucht. Adolf Daens (1839-1907) en zijn broer
Pieter die journalist was (1842-1918), richtten in 1893 in Aalst de Christene Volkspartij
op, waarvoor al spoedig ook in andere delen van de Vlaamse provincies veel
aanhang kwam. In sommige opzichten was zij verwant aan de Meetingpartij te
Antwerpen die in het derde kwart van de eeuw vooral
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onder Vlaamse katholieken een rol van betekenis had gespeeld98.. Beide putten uit
het reservoir van verlangens en wrok dat in Vlaanderen bestond. Al hadden de
daensisten een veel duidelijker programma dan demeetingisten - hetgeen zij dankten
aan de snelle ontwikkeling van het katholieke denken over de maatschappij -, zij
steunden toch op dezelfde soort gecompliceerde en onrijpe ontevredenheid als hun
voorgangers en zagen hun politiek juist daardoor snel desintegreren. De verbinding
van sociale bewogenheid met de Vlaamse taalstrijd en de zorg voor het katholicisme,
hoe logisch ook in theorie, bleek politiek opnieuw onvruchtbaar. Aan de ene kant
was de bourgeoisie nog sterk genoeg om zich met succes tegen zulke avonturen
te verzetten; aan de andere kant schijnen ook de innerlijke tegenstrijdigheden ervan
al te onverzoenlijk te zijn geweest.
Daens' programma verschilde niet wezenlijk van dat der Brusselaars al legden

dezen wat minder sterk accent op de taaleisen van de Vlamingen, die ze overigens
steunden. Toch was de plaats van Daens totaal anders. Al was een radicaal man
als Renkin geneigd de christen-democratie los te maken uit de grote katholieke
partij, hij bleek toch bereid zich in het geheel te voegen indien voor zijn groep een
zekere autonomie kon worden gewaarborgd. Dit was vooral na de invoering van de
evenredige vertegenwoordiging in 1899 inderdaad mogelijk, omdat het toen minder
noodzakelijk werd bij de verkiezingen alleen kandidaten te stellen die zeker konden
zijn van een meerderheid - hetgeen juist de christen-democraten, een nog jonge
als extreem beschouwde groep met voorlopig betrekkelijk weinig aanhang onder
de kiezers die recht hadden op meer dan één stem, nooit waren. De
christen-democraten groeiden in de Kamer dan ook van ongeveer acht leden in
1894 tot minstens vijftien leden vanaf 1902. In 1907 traden onder anderen Helleputte,
Renkin en De Lantsheere tot de regering toe; in 1908 werd Renkin als groot
voorstander van de Belgische annexatie van Kongo de eerste minister van Koloniën
die België kende; in 1911 ging ook Carton de Wiart deel van het kabinet uitmaken.
Aan deze triomfen en aan de voorbereiding ervan had Daens geen deel. Weliswaar
werd zijn Volkspartij groot genoeg om voor hem en zijn broer een plaats in de Kamer
te verwerven, maar invloed van betekenis oefenden zij daar niet uit. De leiding van
de partij was sociaal aanmerkelijk nederiger dan die van de katholieke partij en haar
christen-democratische vleugel en zelfs dan die van de Werkliedenpartij. Zij was
intellectueel minder geschoold en tactisch zeer onbeholpen. Daens werd tot een
volkstribuun, een man wiens populariteit tot heiligenverering verhevigd werd, een
charismatisch leider in een tijd die daar niet om vroeg. Zijn breuk met de katholieke
partij en zijn verwijdering van de Kerk verzwakten zijn positie op noodlottige wijze.
Hij was slechts twee jaar jonger dan Woeste en verloor
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in feite niet alleen van deze grote tegenstander, maar samen met hem van de
generatie die bij het verschijnen van Rerum Novarum in 1891 ongeveer dertig jaar
was. Zijn tragiek was meer dan alleen een persoonlijke. Met zijn partij ging een
volksbeweging onder die, indien haar door de Kerk en de katholieke partij meer
ruimte gegeven was, wellicht een nuttige functie had vervuld in het proces van
maatschappelijke en cultureel-taalkundige emancipatie dat in Vlaanderen slechts
traag verliep. De hele affaire liet een spoor na van wrok tegen de katholieke partij,
de Franssprekende leiding ervan en het episcopaat dat, hoe christen-democratisch
en Vlaamsgezind het deels ook was, altijd het principe van een eenheidspartij
hooghield en met niets ontziende ijver waakte tegen versnippering van krachten.
Maar het ongelukkigste was natuurlijk dat al die armzalige kleinburgers en totaal
onrevolutionaire arbeiders die Daens' toog aanraakten alsof hij een wonderdoener
was en bloemen en kleren legden over de weg waar hij liep99., ten slotte op geen
enkele manier door hem geholpen konden worden.
Het daensisme ging ten onder. De kracht en soepelheid van de katholieke partij

waren groot genoeg om zulk separatisme de kop in te drukken en Daens' tragedie
bevestigde haar positie. Met ontsteltenis, verontwaardiging en half-bewonderende
verbazing analyseerden haar liberale en socialistische tegenstanders de methoden
waarmee zij erin slaagde haar greep op demaatschappij en de bevolking te bewaren
en te versterken. In 1911 publiceerde Barnich, een adept van Solvay, zijn Le régime
clérical en Belgique, ingeleid door de oude progressief Paul Janson en de veel
jongere liberale beroemdheid Paul Hymans100.. In een zeshonderd bladzijden schetste
de auteur met krachtige streken en veel getallen het oneindig ingewikkelde landschap
dat hij waarnam. De kaart van België was vooral in Vlaanderen zwart van katholieke
kernen. Scholen101., kloosters102., gilden, verzekeringsmaatschappijen, gezelligheids-,
vak- en kiesverenigingen, godsdienstige, parochiale en filantropische verenigingen,
verenigingen voor vrouwen, meisjes, militairen, studenten en scholieren, banken,
kredietinstellingen, musea, boerenbonden, deels gebonden aan elkaar en in elkaar
overlopend, deels hiërarchisch afhankelijk van de bisschoppen of van de staat, alle
geleid door priesters die vaak naast hun organisatorische werk geen of nauwelijks
tijd meer hadden voor hun herderlijke plichten - dit alles vormde het ondoordringbare,
onvoorstelbaar ingenieuze complex van katholieke macht. Het werd voor een
belangrijk deel door de staat in stand gehouden. De staat immers subsidieerde het
hele katholieke verzekeringsstelsel voor arbeiders en kleine burgerij; hij hielp de
katholieke verenigingen bij de uitkering van ziekte- of werkloosheidssteun en
ouderdomsrenten en bij de oprichting van hypotheekbanken voor de kleine boeren.
Barnich trachtte te bewijzen dat de ‘liberté subsidiée’ een stelsel was, waarvan
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eigenlijk alleen de katholieken gebruik konden maken omdat zij beschikten over de
organisatie die daarvoor nodig was, over het kapitaal om die organisatie, waar zij
ontbrak, op te zetten en vooral over de organisatoren die voor dit werk konden
worden vrijgesteld: de priesters en kapelaans, toch zeker wel 6000 man, wier salaris
door de staat werd betaald. Natuurlijk bleven de katholieken het antwoord op zulke
geschriften niet schuldig. Zij van hun kant somden de kleingeestige antiklerikale
daden van de linkerzijde op in die gemeenten waar liberalen en socialisten de
meerderheid hadden. Zij rekenden uit met hoeveel geestverwanten de liberalen in
hun tijd van suprematie de ministeries, rechtbanken en andere overheidsinstellingen
hadden gevuld103.. Hoe waar dit misschien ook was, in de polemiek betekende het
ten slotte weinig, omdat men met zulke argumenten uiteraard het feit niet loochenen
kon dat de katholieke partij van 1884 tot 1914 haar positie - en dat was niet alleen
de positie van een partij maar van een Kerk en een maatschappijopvatting - wist te
verstevigen. Zoals in de jaren 1830 en 1840, zagen de liberalen en antiklerikalen
ook nu hoe een als vooruitstrevend geprezen vernieuwing - de grondwetsherziening
van 1893 zo goed als de opstand van 1830 - de katholieke zaak bevorderde.
Het Nederlandse katholicisme kende zulke triomfen niet. Noch cultureel noch

politiek bereikte het in deze periode successen die met de Belgische vergelijkbaar
zijn. Het katholieke aandeel in de Nederlandse bevolking bleef langzaam dalen104..
Een van de oorzaken daarvan was dat de bevolkingsgroei in Noordbrabant en
Limburg, provincies die vrijwel helemaal katholiek waren, kleiner was dan in de
protestantse streken van het land met hun dank zij de betere economische
omstandigheden lagere sterftecijfer. Een tweede verklaring wordt gezocht in de
immigratie van katholieken naar de grote steden van Holland, waar velen van hen
het contact met de Kerk verloren, via gemengde huwelijken protestants werden of
in uitzonderingsgevallen gingen behoren tot de nog maar kleine groep van mensen
die er bij de volkstellingen op insisteerden als onkerkelijk te worden aangemerkt
(slechts 1,47% in 1889, bijna 5% in 1909). Politiek stonden de katholieken zwak.
Pas in 1897 slaagde Schaepman er in een programma te ontwerpen dat kon dienen
als basis voor een enigszins georganiseerde politieke partij105.. Maar hij was zelf in
die langzaam zich vormende partij allerminst een gezien man. Het gematigde
christen-democratische karakter van zijn ideeën en zijn staatkunde - hij was voor
voorzichtige sociale wetgeving, uitbreiding van het kiesrecht en persoonlijke
dienstplicht - ontstelde velen in de zeer conservatieve en patricische katholieke
kringen vooral van de provincie Holland. Toen Schaepman in 1900 als kamerlid
stemde voor de liberale wet waarbij de leerplicht werd ingevoerd, liep de
conservatieve verontwaardiging zo hoog op dat de katholieke eenheid gebroken
scheen. Zij bleef echter gehandhaafd; in 1904 betekende de op-
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richting van de Algemeene Bond van R.K. Kiesvereenigingen dat er nu ook werkelijk
een echte, samenhangende katholieke partij bestond; van 1901 tot 1905 werkten
de katholieken mee aan het kabinet van Abraham Kuyper, zonder daarin een rol
van betekenis te spelen. In deze hele periode kon de katholieke partij weinig anders
doen dan de protestantse christen-democratie steunen, zij het soms met veel
aarzeling. Een eigen bijdrage aan die politiek gaf zij in feite niet.
Toch trachtten sommige katholieke leiders in het maatschappelijke leven zelf niet

alleen een eigen organisatie op te bouwen, maar die ook te bezielen met enigszins
oorspronkelijke ideeën. De priester Alfons Ariëns (1860-1928) besteedde zijn leven
voor een groot deel aan sociale actie onder de katholieke arbeidersbevolking in een
van de oudste industriecentra in Nederland, de textielsteden van Twente. In 1889
richtte hij in Enschede een Rooms Katholieke Arbeidersvereeniging op. Dit was een
moedige daad. Zelfs in België immers had men nog niet besloten verenigingen op
te richten die uitsluitend voor arbeiders bestemd waren en knutselde men nog aan
de gilden waarvan ook de patroons lid zouden zijn106.. In 1891 begon Ariëns ook de
schepping van echte katholieke vakverenigingen te stimuleren; hij bracht daarmee
een stelsel op gang dat in Nederland merkwaardige ideologische kleuren kreeg.
Tegelijkertijd liet hij toe dat er geëxperimenteerd werd met vakverenigingen die een
federatie vormden van protestantse en katholieke syndicaten. Hier werkten Duitse
voorbeelden inspirerend. Trouwens, in het algemeen was het Nederlandse
katholicisme op Duitsland meer zelfs dan op België georiënteerd107.. Veel katholieke
families kwamen oorspronkelijk uit Westfalen en Hannover; Twente en Limburg,
waar de industriële centra van de katholieke bevolking lagen, hebben in taalvorm
en door het intensieve grensverkeer - heel wat Limburgers werkten in Duitsland
maar bleven in Nederland wonen - veel persoonlijke contacten met het buurland.
Het is begrijpelijk dat de idee van een gemeenschappelijke protestants-katholieke
organisatie ter verdediging van de materiële belangen der christelijke,
antisocialistische arbeiders in deze streken aanhang verwierf. Maar in de andere
delen van het land stuitten zulke gedachten op onwrikbaar verzet en hield men aan
de strikte religieuze scheidslijnen zelfs op het niveau van de vakorganisatie vast.
Trouwens ook in Duitsland laaide de strijd tussen de interconfessionele en de
confessionele vakvereniging in het begin van de twintigste eeuw fel op. In Nederland
deed men eigenlijk niet veel meer dan zulke debatten herhalen en voorzetten.
Een tweede centrum waar zin en aard van de katholieke sociale actie doordacht

en gesystematiseerd werden in een dagelijkse strijd tegen de propaganda van het
socialisme, was Limburg, dat door de ontwikkeling van de mijnbouw in een klein
aantal jaren een nieuw industrieproletariaat zag
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groeien. Hier was het de uit deze provincie afkomstige priester H.A. Poels
(1868-1948) die de beweging stuurde en rechtvaardigde. Naast de zenuwachtige,
gespannen, door zijn neiging tot inkeer en enigszins weke boetvaardigheid gekweld
lijkende Ariëns - hij beheerste deze eigenschappen overigens zodanig dat hij er de
kracht tot taaie volharding uit putten kon - verscheen Poels als een robuuste vechter,
die het conflict eerder zocht dan ontweek. Al leverde hij meer wetenschappelijk werk
dan Ariëns - Ariëns schreef na zijn dissertatie slechts zelden over wetenschappelijke
kwesties, terwijl Poels naam had als oudtestamenticus -, toch maakte hij de indruk
minder intellectualistisch te zijn en te behoren tot het type van de blijmoedige,
corpulente priester uit het Zuiden dat zo'n boeiend contrast vormt met de meer
ascetische, wat piëtistische godsdienstvorm uit het noordelijk deel van Nederland
waar Ariëns uit voortkwam. Na een tumultueuze carrière als geleerde die in een
debâcle eindigde omdat zijn wetenschappelijke bijbelkritiek ook in Rome op te veel
weerstand stuitte, werd Poels in 1910 benoemd tot priester in een klein Limburgs
dorp. Hij vond daar een katholieke organisatie die al enige vorm had gekregen maar
nog veel uitwerking behoefde. Spoedig stelde hij zijn overtuigingen vast. Hij wilde
twee dingen. Ten eerste een antisocialistische, nationale, desnoods
interconfessionele vakbeweging, die voor de concrete materiële belangen van de
arbeiders streed zonder tussenkomst van de clerus. Maar daarboven construeerde
hij een ‘standenorganisatie’, dat is een organisatie van de katholieke bevolking in
lokale of diocesane verenigingen, ingedeeld volgens de verschillende sociale klassen.
Deze moesten onder leiding van priesters staan en zich aan de richtlijnen van het
episcopaat onderschikken. Natuurlijk zouden de arbeidersverenigingen de
belangrijkste en de grootste worden. In zulke gemeenschappen zag Poels
gelegenheid voor die diepe hervorming van de menselijke ziel, voor die verandering
van het bewustzijn, voor die herbekering waardoor alleen de wereld kon worden
gered. Poels en de zijnen namen, zou men bijna zeggen, in het katholicisme de
plaats in die de links-marxisten in het socialisme hadden. Natuurlijk ging het hun in
de eerste plaats om leniging van de nood waarin de arbeiders verkeerden; hun
inspiratie echter vormde de vaste overtuiging dat het mogelijk was de veel wezenlijker
geestelijke hervorming door middel van propaganda en scholing in krachtig
organisatorisch verband tot stand te brengen. Zulke credo's zijn verwant aan het
extremisme dat Gorter en Pannekoek ontwikkelden en als Nederlandse bijdrage tot
het marxisme naar het buitenland uitvoerden. Ze hadden voorlopig weinig succes.
Na de oorlog echter werd deze idee als de Nederlandse bijdrage tot de
katholiek-sociale leer geëxporteerd naar België en Duitsland waar geprobeerd werd
haar te verwerkelijken108..
Naast Twente en Limburg kwam ook in de provincie Holland een chris-
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ten-democratische school op, die zich blijmoedig in de discussie stortte. De in Leiden
wonende gangmakers ervan, de socioloog J.D.J. Aengenent (1873-1935) die in
1928 bisschop van Haarlem werd, en de jurist P.J.M. Aalberse (1871-1948) die in
1903 in de Tweede Kamer kwam, waren beminnelijke, maar minder karakteristieke
persoonlijkheden dan Ariëns en Poels. Volgens hen was het verantwoord katholieke
vakverenigingen op te richten indien deze tenminste door priesters werden geleid.
Dit gaf uiteraard aan de vakorganisatie minder ruimte dan Poels haar toedacht en
ontnam bovendien aan Poels' conceptie van een standenorganisatie haar zin109..
De discussie tussen wat men de Leidse en de Limburgse school ging noemen was
op zichzelf noch dramatisch noch belangwekkend. Zij hield jaren aan maar verloor
veel van haar betekenis toen steeds duidelijker bleek dat de maatschappij van de
twintigste eeuw volgens dit soort theorieën niet te reorganiseren viel. Cultuurhistorisch
is zij echter boeiend. Zij was immers een internationaal verschijnsel. Zoals in
Nederland de school van Leiden stond tegenover de school van Limburg, zo stond
in de Frans sprekende landen Angers tegenover Luik en in Duitsland Berlijn
tegenover Keulen. Natuurlijk verdedigden al die scholen niet dezelfde doctrines.
Tussen Leiden en Berlijn, tussen Luik en Keulen waren aanmerkelijke verschillen.
Maar klaarblijkelijk liep door de gehele christen-democratie de scheur die ook door
het socialisme liep. Noch in de christen-democratie noch in het socialisme ging het
om een tegenstelling tussen progressief en conservatief. Indien Poels en de zijnen
behoorden tot het puriteinse, extreme deel van de christen-democratie, dan waren
Aalberse en Aengenent reformisten.
De katholieke reactie kwam in Nederland uit een andere hoek: die van de

zogenaamde integralisten die een barre hetze ontketenden tegen alles wat zij als
modern beschouwden. Het was een zonderling verschijnsel. De Nederlandse
woordvoerder ervan, de priester M.A. Thompson (1861-1938), keerde zich in de
krant, waarvan hij in 1898 hoofdredacteur werd, De Maasbode, met de grootst
mogelijke heftigheid tegen alle Nederlandse leiders die elders geprezen werden om
hun bijdrage aan wat de katholieke emancipatie heette. Paus Pius X, die in 1903
de ‘wetenschappelijke’ Leo XIII opvolgde, bevorderde de strijd tegen het modernisme
en knoopte in veel opzichten weer aan bij de Syllabus Errorum van Pius IX. Onder
‘modernisme’ werd zoveel verstaan dat het nauwelijks meer te definiëren viel.
In elk geval schijnt het in Nederland evenmin als in België invloed te hebben

gekregen. In België was het neothomisme van de Leuvense school nog zo sterk en
fris dat er voor modernistische nieuwigheden geen plaats was. In Nederland was
de geestelijkheid, opgevoed in de strenge tucht van de seminaries en in die van
een nog steeds krampachtig defensief reagerende minderheid, niet bereid zich aan
avonturen van zulke aard te wa-
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gen110.. Terwijl echter in België, waar vrijwel geen modernisten gevonden konden
worden, ook vrijwel geen integralisten optraden om hen te vervolgen, zochten in
het even orthodoxe Nederlandse katholicisme deze felle jagers op modernistisch
wild rusteloos naar prooi. Thompson was hun leider. Hij bleef echter ondanks het
geweldige lawaai dat hij maakte en de angst die hij bij sommige slachtoffers verwekte,
een eenzaamman. Zijn actie paste niet in de geestelijke en politieke sfeer van deze
tijd die door het verlangen naar synthese beheerst bleef. Trouwens, wat moest men
in Nederland aan met een agitatie die verwant was aan de Action française maar
op geen enkele manier te baseren viel op Nederlands-katholiek nationalisme of
Nederlandse grootheidswaan? In 1912 was het aantal abonnees op De Maasbode
zo gedaald dat het bestuur van de krant besloot Thompson te laten vallen. In 1914
stierf Pius X. Zijn opvolger Benedictus XV liquideerde met grote snelheid het
machtsblok dat de integralisten in Rome hadden opgebouwd. Thompson raakte
snel vergeten111.. Maar tijdens het interbellum bleek ook in Nederland de
integralistische rancune nog actief: het was voor volgelingen van Thompson niet
onnatuurlijk om zich te verbinden met het fascisme112..
In Nederland was de protestantse christen-democratie aanmerkelijk interessanter

dan de katholieke, maar haar pogingen om haar concepties politiek te verwerkelijken
mislukten. Haar geschiedenis werd een tragedie. Van de hooggespannen
bedoelingen der protestantse leiders, van de door hen met zorg en verbeelding
ontwikkelde stelsels werd vrijwel niets tot stand gebracht. Ten minste drie oorzaken
verklaren dat. Zodra het er voor de antirevolutionairen op aan kwam concrete vorm
te geven aan hunmaatschappijleer, bleek deze te veel lacunes en tegenstrijdigheden
te bezitten om direct toepasbaar te zijn. Ernstiger nog was het feit dat de macht van
de antirevolutionairen, ook als zij aan de regering waren, in feite zeer beperkt bleef.
Zij dankten aan hun coalitie met de katholieken hun grote plaats in het staatkundige
leven. De katholieken steunden hen inderdaad loyaal maar waren begrijpelijkerwijs
voorzichtig met de enigszins avontuurlijke experimenten die de beste
antirevolutionairen opzetten. Al werkten zij die niet altijd tegen, veel enthousiasme
brachten zij er bepaald niet voor op. In zulke situaties werd pijnlijk duidelijk dat de
antirevolutionairen ten slotte slechts een klein deel van de Nederlandse bevolking
vertegenwoordigden, én als politieke partij én als godsdienstige gemeenschap. De
partij vormde in veel opzichten het politieke kader waarin speciaal de gereformeerden
georganiseerd waren. Maar dezen waren een kleine minderheid: 8,21% van de
Nederlandse bevolking in 1889, 9,66% in 1909. Het was op zichzelf een
merkwaardige prestatie om in eenmin of meer democratische staat zo grote invloed
te winnen met een zo gering aantal trouwe aanhangers - een prestatie die slechts
verklaarbaar is door het prestige van

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



405

de antirevolutionaire leiders en dat van het protestantisme in het algemeen -, voor
een waarlijk scheppende politiek was deze basis te smal.
Daarbij kwam dan nog dat in de antirevolutionaire partij zelf ernstige conflicten

ontstonden. Toen de Tweede Kamer in 1894 te beslissen had over een vergaand
liberaal voorstel tot uitbreiding van het kiesrecht, bleek de antirevolutionaire fractie
verdeeld. Kuyper was ervoor, al voldeed het niet aan al zijn principes. De Savornin
Lohman was tegen113.. Ook op het gebied van godsdienst en wetenschap botsten
deze krachtige persoonlijkheden. Ten slotte besloot Lohman van de hecht
georganiseerde partij een groep af te splitsen die zich sierde met de zonderlinge
naam van vrij-antirevolutionairen. Pas in 1898 vormden dezen zich tot een eigen
partij. In 1903 gingen zij samenwerkenmet een ander protestants groepje dat Kuyper
evenmin wilde volgen. Nadat zich in 1908 een derde groep daarbij voegde,
construeerde men de Christelijk-Historische Unie, die bij de verkiezingen van 1909
twaalf zetels verwierf. Zij is steeds kleiner gebleven dan de ARP maar toch in het
Nederlandse politieke leven een permanente factor geworden. Hoe wezenlijk het
onderscheid tussen de beide protestantse partijen blijkbaar ook was, het valt niet
gemakkelijk het te definiëren. Er was verschil in tempo: de christelijk-historischen
waren niet principieel gekant tegen de democratie zoals Kuyper die voorstond, maar
meenden dat hij veel te haastig optrok. Er was ook verschil in godsdienstig
temperament: de christelijk-historischen waren niet minder streng in de leer, maar
hun religieuze belevenis was enigszins piëtistisch en hechtte minder aan vaste
vorm. Essentieel was waarschijnlijk dat voor de christelijk-historischen de politiek
iets anders betekende dan voor Kuyper. Kuyper streefde als christen-democraat
naar een totale staatkunde, doordrongen van calvinistische beginselen en werkzaam
op alle gebieden van het openbare leven. Daarvoor behoefde hij een centraal geleide,
hecht getimmerde partij met een bindend en uitgewerkt programma. Lohmans
politiek was aanmerkelijk voorzichtiger en eigenlijk defensief. Christelijke
partijorganisatie had zijns inziens alleen zin ter bescherming van de christelijke
bevolking. De christelijke partijen dienden ervoor te zorgen dat de protestanten
rustig konden leven in de door hen zelf geschapen maatschappelijke omgeving,
hun kinderen konden sturen naar protestantse scholen en hun arbeiders naar
protestantse vakverenigingen. Het was echter zeer beslist niet hun taak macht te
verwerven ten bate van de een of andere grondige maatschappelijke en politieke
hervorming. Daarom speelde ook de partijorganisatie voor hem een veel minder
belangrijke rol. Kuyper trad op als generaal van een leger. Lohman had een dergelijke
discipline niet nodig omdat hij ook als individu de belangen van de protestanten in
de Kamer kon verdedigen. Het is duidelijk dat de Christelijk-Historische Unie om al
deze redenen een remmend effect heeft gehad op de protes-
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tantse politiek en van de ambities der antirevolutionairen op kritieke ogenblikken
het elan kon breken114..
Van 1901 tot 1905 en van 1908 tot 1913 regeerde de protestants-katholieke

coalitie het land, gedurende de eerste periode onder Kuyper zelf, gedurende de
tweede onder Heemskerk. Kuyper bereikte eigenlijk slechts op twee terreinen
blijvende resultaten. Hij voerde in Nederlands-Indië de ethische politiek in115. en hij
hervormde het onderwijs. In 1904 debatteerde de Tweede Kamer in discussies die
door Kuyper en zijn opponenten op een zeer hoog niveau van welsprekendheid en
eruditie werden gevoerd, over een voorstel waarvan de essentie was, dat de
examens afgenomen in de door Kuyper in 1880 gestichte calvinistische Vrije
Universiteit te Amsterdam dezelfde rechten zouden geven als de diploma's van de
rijksuniversiteiten en de gemeentelijke universiteit van Amsterdam. In 1905 kreeg
Kuyper ten slotte zijn zin, al bleek het nodig eerst nog de recalcitrante Eerste Kamer
te ontbinden. Dit was een groot succes. De Vrije Universiteit, voor het grootste deel
gefinancierd uit de bijdragen van de gereformeerde kleine burgerij, kon zich nu beter
ontwikkelen tot een volledige en volwaardige wetenschappelijke instelling. Maar in
zekere zin was dit bolwerk van de antithese, dit symbool van de ambitie om een
christelijke wetenschap te plaatsen of te scheppen als tegenpool van de heidense,
al verouderd toen het door Kuyper werd afgebouwd. Het was te danken aan een
generatie die op het punt stond te worden vervangen door de mannen van de
synthese. De wetenschapsleer van het neothomisme veronderstelde geen
noodzakelijke antithese meer. Al werkten Kuypers impulsen in calvinistische kringen
natuurlijk nog lang door, ook daar begonnen in de volgende decennia de accenten
toch anders te liggen. Voor het bijzondere lagere onderwijs deed Kuyper tijdens zijn
ministerschap weinig van principieel belang.Weliswaar verwierf hij wat meer subsidie
voor de vrije scholen, maar een gelijkstelling van vrij en staatsonderwijs heeft hij
niet gezocht, hoewel zijn felste tegenstanders, de socialisten, daar toen juist wel op
aandrongen. Kuyper was niet bereid te aanvaarden wat ook volgens zijn logica de
consequentie van volledige staatsfinanciering van het vrije onderwijs zijn moest:
staatscontrole op de deugdelijkheid ervan.
Het was echter duidelijk dat elk twintigste-eeuws kabinet beoordeeld zou worden

op zijn sociale en niet op zijn onderwijswetgeving. Kuyper wist dat zo goed als de
oppositie. Hij had ook herhaaldelijk verkondigd dat hem een sluitend stelsel van
sociale legislatie voor ogen stond. Twee praktische omstandigheden hebben hem
verhinderd er een begin mee te maken. In de eerste plaats was daar de erfenis van
het kabinet dat hem voorafging. Het ministerie dat in 1897 door N.G. Pierson gevormd
werd en tot 1901 regeerde, was links-liberaal. Het was buitengewoon actief. Het
slaagde er eindelijk in de plaatsvervanging van dienstplichtigen af te schaffen
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(1898); het voerde de leerplicht in (1900); het reorganiseerde het leger (1901),
ontwierp een stelsel van openbare gezondheidszorg met een degelijk toezicht door
geneeskundige inspecteurs (1901) en belastte de gemeenten met een ernstige
verantwoordelijkheid voor de woningbouw (1901). Zelden was het radicale liberalisme
in Nederland etatistischer dan in deze periode en nooit was het produktiever. Dit
bleek het duidelijkst bij de behandeling van de ongevallenwet, die na lange discussie
en strijd ten slotte in 1901 werd aangenomen. De hoofdpunten van het ontwerp
waren, ten eerste, dat de ongevallenverzekering voor een grote groep van arbeiders
verplicht werd gesteld en, ten tweede, dat de uitvoering ervan werd toevertrouwd
aan een daartoe op te richten Rijksverzekeringsbank. Niet alleen was dus de
verzekeringsplicht aanvaard, maar ook het feit dat de arbeiders voor de behandeling
van hun zaken te maken kregen met een staatsinstelling en los kwamen te staan
van hun patroons. Kuyper, die in deze jaren de onbetwistbare leider van de rechtse
oppositie werd, verwierp dit systeem als on-Nederlands, socialistisch en
bureaucratisch. Hij stelde in nauw overleg met de werkgevers116. een alternatief op,
dat minder centralistisch was, meer ruimte liet voor eigen initiatief en wezenlijk
bedoeld was als een poging om de staatstaak te beperken tot het geven van een
impuls en een richtlijn aan belanghebbenden die op den duur zelfstandig de materie
moesten regelen en uitvoeren. Dit alternatief werd verworpen. Toen Kuyper in 1901
aan de regering kwam, vond hij dus al een stelsel van sociale wetgeving in werking
dat niet eenvoudig te vervangen viel, zo goed was het in elkaar gezet en met zoveel
bijval was het ingevoerd.
Bovendien kreeg Kuyper een zo ernstige uitbarsting van sociale onrust te

behandelen als in Nederland nog nooit was voorgekomen. In het begin van januari
1903 leidde de ontevredenheid van de Amsterdamse havenarbeiders over de
hooghartige wijze waarop de werkgevers niet alleen de eisen van de toch al enkele
jaren bestaande vakbonden, maar ook de vakbonden zelf meenden te kunnen
negeren, tot een staking die al spoedig algemeen werd. Eind januari begonnen de
spoorwegmannen - zij hadden op de Amsterdamse goederenstations natuurlijk veel
contact met de havenarbeiders - aan de staking mee te werken. Er bestond gevaar
dat ook andere steden zich erbij zouden aansluiten, maar de directies zowel van
de havenbedrijven als van de twee spoorwegmaatschappijen capituleerden na
enkele dagen en willigden vrijwel alle eisen in. Dit alles maakte enorme indruk. Het
was in Nederland nog nooit gebeurd dat de diensten van bedrijven van openbaar
nut die, zonder staatsbedrijven te zijn, toch aan nauwkeurige bepalingen gebonden
waren, op zo grote schaal werden geschorst. De socialisten maar vooral de
anarchisten en hun heiland, Domela Nieuwenhuis, juichten, de eersten vooral over
de macht die de arbeiders bleken te bezitten, de laatsten bovendien over de waarde
van een spontane
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staking, een onvoorbereide, nauwelijks geleide, door de socialistische voormannen
eerder afgeremde dan bevorderde manifestatie van revolutionair bewustzijn. De
‘burgerlijke’ partijen waren weinig minder extreem in hun opinies; zij beschouwden
de staking als een misdaad, een aanslag op de orde en het openbare belang, een
vorm van onduldbaar geweld. Deze reacties zijn begrijpelijk genoeg. Aan beide
zijden was de verrassing zo groot dat de neiging om de zaak te overdrijven geen
verklaring behoeft. De regering werd hierdoor echter in een zeer moeilijke positie
gebracht. Zij had zich in januari 1903 zoveel mogelijk afzijdig gehouden niet alleen
omdat zij dat correct vond maar ook omdat zij geen middelen had om op te treden.
Zij constateerde na afloop terecht dat het juist daarom nodig was in de gebleken
lacunes te voorzien. Begin februari riep zij een deel van de militie onder de wapenen.
Eind februari diende zij enige wetsvoorstellen in waardoor staking in bedrijven van
openbaar nut verboden werd. De voorstellen waren onredelijk noch uitzonderlijk:
alle moderne staten stonden uiteraard voor dit probleem. Toch was het voor Kuyper
rampzalig dat juist hij, die altijd gezegd had democratische vooruitstrevendheid met
eerbied voor gezag en godsdienst te combineren, door de omstandigheden en
vooral ook door zijn aanhangers en vrienden gedwongen werd als eerste maatregel
op het gebied van de maatschappelijke ordening het stakingsrecht te beperken.
Natuurlijk grepen de socialisten met beide handen hun kans hem als leider van de
zwarte reactie voor te stellen. In begin april, toen de ontwerpen in de Tweede Kamer
besproken werden, kondigden zij eerst een staking in de transportbedrijven en kort
daarna een algemene staking af. Al op 10 april was de mislukking ervan zo duidelijk
dat de leiding in totale ontreddering het hopeloze failliet van haar tactiek erkennen
moest. Op 11 april werden de regeringsvoorstellen wet. Het kabinet triomfeerde als
handhaver van de orde, niet als hervormer van de maatschappij117..
Toch probeerde Kuyper met volharding iets van zijn programma te verwerkelijken.

Op zijn departement werd een groot aantal sociale wetten voorbereid maar geen
ervan kwam in het Parlement in behandeling118.. Kuyper was er ook, zo bleek nu,
de man niet naar om een departement te leiden; hij had geen bestuurservaring en
te weinig juridische kennis. In problemen van filosofische en theologische aard
voelde hij zich thuis als een ‘smokkelaar in zijn bergen’119.; technische zaken
behandelde hij soms slordig en slap. Zijn prestige leed ook in eigen kring zozeer
dat niet hij maar tot zijn grote ergernis een ander, Heemskerk, de leider werd van
het coalitiekabinet dat in 1908, na een liberaal intermezzo van drie jaren, op kon
treden. Th. Heemskerk (1852-1932), zoon van de conservatieve staatsman aan wie
de grondwetsherziening van 1887 te danken was, nam na zijn studietijd een strenge
geloofsopvatting aan en werd lid van de antirevolutionaire partij.
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Hij leidde de regering met inzicht en goed humeur maar was er niet de belangrijkste
man in. Dat was de predikant A.S. Talma (1864-1916). Deze had een voorstelling
van christelijke maatschappelijke ordening, die hij in enkele grote wetten trachtte
uit te drukken. Zijn visie op de vakbeweging leek veel op die welke de priesters
Ariëns en Poels terzelfder tijd ontwikkelden. Hij wilde een protestantse vakbeweging
die zorgde voor de zuiver economische belangen van de arbeiders en daarboven
een nauw aan de kerken gebonden algemene vereniging waarvan de taak ruimer
was: scholing, zedelijke hervorming, brede sociale zorg. Evenals Poels wilde hij de
arbeiders dus aan de ene kant helpen zich zelfstandig te organiseren tot verbetering
van hun economische positie; aan de andere kant trachtte hij hen ten bate van hun
geestelijk heil bijeen te brengen in een zeer samenhangend, religieus verband dat
hun zedelijk leven, hun mentaliteit, veel sterker regelen kon dan de Kerk zelf120..
Zulke ideeën stuitten in katholieke en protestantse kringen op grote tegenstand. Het
leek velen nog steeds onaanvaardbaar dat christelijke arbeiders werd aangeraden
op hun eigen verantwoordelijkheid en georganiseerd te strijden voor materieel gewin.
De gedachte dat Gods ordening de lage standen verplicht tot gehoorzaamheid, was
in deze periode niet alleen in de christelijke burgerij maar ook onder de christelijke
arbeiders zeer krachtig.
De wetten die Talma ontwierp en verdedigde met zo'n roekeloze energie dat hij

daarbij zijn grote lichaamskracht totaal uitputte, wekten binnen en buiten zijn eigen
kring nog veel meer tegenstand. Talma probeerde een begin te maken met de
verwerkelijking van een stelsel dat, indien het uitgewerkt zou worden, corporatistisch
kan worden genoemd. Hij probeerde dat op verschillende niveaus maar zijn
belangrijkste voorstel was de Radenwet (1910): de staat zou Raden van Arbeid
oprichten, gebonden aan stad en streek, bestaande uit werkgevers en werknemers,
belast met de uitvoering van sociale wetten ook ten aanzien van de sociale
verzekering en voorzien van enige publiekrechtelijke, wetgevende bevoegdheid.
Het principiële belang van zijn voorstellen was, dat de staatsinterventie nu niet meer
alleen werd gebruikt ter bescherming van zwakke bevolkingsgroepen, maar tot
ordening en hervorming van de maatschappelijke verhoudingen in veel algemener
zin. Geheel in overeenstemming met de teneur van de christen-democratische leer
zou de staat echter geen blijvende en overwegende functie uitoefenen, maar vooral
het kader van rechten, plichten en financiële middelen scheppen waarbinnen de
corporatieve ordening zich op den duur voltrekken moest. In de Tweede Kamer
vond Talma voor deze gedachtengang zo weinig steun dat hij gedwongen was zijn
these sterk af te zwakken en van de zelfbesturende lichamen van belanghebbenden
inzake de arbeidsverhoudingen bleef weinig over. De Raden van Arbeid werden
niet meer dan hulporganen inzake arbeiders-
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verzekering121.. In deze tot onherkenbaar toe gematigde vorm werd de wet ten slotte
in 1913 aanvaard. Met zijn andere sociale wetten had Talma niet veel meer succes.
Weliswaar werden zijn invaliditeitswet en zijn ziektewet aangenomen, een begin
van uitvoering kregen zij pas jaren later122..
Toch maakte de sociale wetgeving in Nederland bij het uitbreken van de Eerste

Wereldoorlog in vergelijking met andere Westeuropese landen geen slechte indruk
meer. Ook vergelijking met België kon zij doorstaan. In België kwam de sociale
wetgeving ongeveer in dezelfde tijd op gang als in Nederland. Als reactie op de
grote stakingen van 1886 werden gedurende een drietal jaren allerlei sociale
maatregelen ingevoerd, die tenminste aantoonden dat het Parlement de noodzaak
van dit soort legislatie nu inzag. Pas na de inrichting van een apart ministerie voor
Nijverheid en Arbeid (1895) werden in snel tempo verder strekkende wetten gemaakt,
die de situatie van de arbeiders aanmerkelijk verbeterden én bij het sluiten van hun
contracten met de patroons én in hun fabrieken én bij ongevallen of bij ziekte. In
1899 schreef een Fransman, die de Belgische wetgeving in een juridische dissertatie
nauwkeurig bestudeerde, dat geen enkel land in de negentiende eeuw zulk een
volledig en samenhangend sociaal stelsel aan het ontwikkelen was als België na
1886, een stelsel dat noch individualistisch was noch socialistisch maar
‘associanistisch’123.. Dit was ongetwijfeld wel erg optimistisch. De Nijverheids- en
Arbeidsraden, waarvoor hij zijn diepe bewondering uitsprak - zij dateerden uit 1887
maar werden enkele malen hervormd -, bezaten te weinig gezag om werkelijk effect
te hebben, al was de grondslag waarop zij steunden, interessant. Zij werden namelijk
bij koninklijk besluit opgericht, waren gebonden aan de plaats waar zij waren
gevestigd en bestonden uit afgevaardigden van de werkgevers en werknemers der
verschillende industrieën. Men hoopte zonder twijfel dat zij zouden bijdragen tot
een verzoening van de klassentegenstellingen. Maar aangezien zij geen wetgevende
bevoegdheid kregen, was hun doelmatigheid betrekkelijk gering124..
Het is zeer opmerkelijk dat in Nederland een gematigd-liberale regering deze

eerste poging tot maatschappelijke organisatie in 1897 navolgde in een wet die
Kuyper veel te voorzichtig vond: de christen-democraat vroeg voor deze raden -
men sprak in Nederland van Kamers van Arbeid - het recht zelf verordeningen te
maken maar dit werd hem geweigerd. Er kwam zodoende weinig van deze
instellingen terecht. Kennelijk was noch in België noch in Nederland de tijd rijp voor
een werkelijke publiekrechtelijke organisatie van de arbeid; toen Talma het immers
in 1910 op zijn manier opnieuw probeerde, mislukte het wederom. Toch kwam de
Belgische legislatie in 1903 dicht bij een fundamentele herziening van de grondslag
en de rechtvaardiging der sociale wetgeving in het algemeen. Dit was echter bepaald
niet in de richting van een corporatief stelsel. Nadat Nederland in
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1901 een ongevallenwet aanvaardde die verplichtend was voor werkgevers en
werknemers, besloot twee jaar later ook het Belgische Parlement ten aanzien van
dezelfde materie tot deze principieel belangrijke stap125.. De Belgische ongevallenwet
was weliswaar veel minder etatistisch dan de Nederlandse - van een
Rijksverzekeringsbank was geen sprake - maar het feit dat de staat de patroons
ging dwingen tot verzekering van hun arbeiders, betekende een inbreuk op twee
wezenlijke elementen van het kapitalistische systeem, namelijk de vrijheid van
werkgevers en werknemers bij het sluiten van de arbeidscontracten en de almacht
van de patroons binnen het kader van de overeengekomen contractsbepalingen.
Het betekende zodoende tevens een inbreuk op het systeem van de ‘liberté
subsidiée’.
In de ogen van de socialisten schoten deze wetten, hoe welkom ook in sommige

onderdelen, natuurlijk te kort. Zij werden als noodmaatregelen, als voorlopige
palliatieven aanvaard. Al voerden de Belgische socialisten een reformistische politiek,
zij bleven overtuigd van de mogelijkheid om de kapitalistische maatschappij te
vervangen door een socialistische en de staat op te heffen, die zij in feite alleen al
door hun lidmaatschap van het Parlement dienden. De sociaal-democratie stond
voor het onoplosbare emotionele en intellectuele dilemma of het - zo kan men het
misschien het beste samenvatten - op den duur mogelijk zou blijven tegelijkertijd
zowel reformist of revisionist als marxist of revolutionair te zijn. Dit immers was de
paradoxale situatie waarin zowel de Belgische als de Nederlandse sociaal-democratie
verkeerde. Met woorden en theorieën verdedigde men het revolutionaire ideaal;
met geweld echter trachtte men herhaaldelijk de instrumenten te veroveren waardoor
men het ideaal op vredige wijze wilde verwezenlijken. De sociaal-democraten waren
reformistisch, omdat zij weinig hoopmeer hadden op het uitbreken van een spontane,
alles in één moment vernieuwende revolutie en zich aanpasten aan het rustige
tempo van de parlementaire hervorming; revolutionair echter bleven zij niet alleen
met betrekking tot het uiteindelijke doel dat hun voor ogen stond, maar ook in hun
pogingen om door politieke stakingen en heftige demonstraties te verkrijgen wat zij
nog steeds beschouwden als de elementaire voorwaarde die vervuld moest worden
voor het ideaal bereikbaar werd: het algemene kiesrecht. Wanneer eenmaal,
desnoods door geweld, alle burgers in het bezit van het kiesrecht waren gekomen,
konden parlementaire middelen worden gebruikt om de maatschappij radicaal te
hervormen.
De socialistische leiders in België stelden het steeds zo voor alsof zij een politiek

op de korte en een op de lange termijn hadden. Dit is later gebleken een illusie te
zijn geweest. Wat mannen als Vandervelde en Destrée als hun einddoel
formuleerden, was met de gekozen middelen in elk geval onbereikbaar en is door
de invoering van het algemene kiesrecht geen stap
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naderbij gebracht. Voor Emile Vandervelde (1866-1938) die uit een goedburgerlijk
Frans sprekend milieu kwam en wiens vader een vriend en geestverwant was van
Paul Janson126., betekende het socialisme niet wat het was voor leiders uit de
arbeidersklasse als Bertrand en Anseele: een wapen om zich te bevrijden uit nood
en onderdrukking, en evenmin wat het was voor dichterlijke temperamenten als
Gorter en Henriëtte Roland Holst: een stelsel dat leven en werkelijkheid verklaart.
In een kamerdebat liet zijn vriend Destrée zich eens deze zin ontvallen: ‘Les
systématiques sont des gens néfastes’127.. Het socialisme was voor deze mensen
iets natuurlijks. De vader van Vandervelde en diens vrienden waren radicaal-liberaal,
ongodsdienstig en vrijmetselaar; er was geen bekering voor nodig om de zoon tot
socialist te maken. Het socialisme dat Vandervelde verdedigde was dan ook rustig
en evenwichtig, zonder de rauwe agressie van mannen als Anseele - ‘le virtuose
de la brutalité’128. -, die in hun theorie, voor zover ze theoretiseerden, overigens in
veel grotere mate ‘reformist’ waren dan de intellectuelen uit de partij, en zonder de
enigszins dweperige emotie van sommige Nederlandse verkondigers der
socialistische heilsboodschap. Wat Vandervelde en Destrée in de Belgische
beweging zo'n uitzonderlijke plaats gaf, was eenvoudig het feit dat zij als burgerlijke
intellectuelen leiders werden van een partij opgericht door arbeiders en diep
beïnvloed door het pragmatisme van mensen die zo snel mogelijk het lot van de
proletariërs wilden verbeteren.
Na zijn rechtenstudie verdiepte Vandervelde zich in de medische en biologische

wetenschap en putte daaruit een evolutieleer die hij in de sociologie wilde toepassen.
Al sloot deze evolutie geen plotselinge mutaties uit, zij beperkte zonder twijfel het
revolutionaire karakter van Vanderveldes socialisme. De Belgische ideologen
ontwierpen een collectivistische doctrine. Op den duur wilden zij alle produktie- en
circulatiemiddelen door de staat doen onteigenen en daarna doen besturen niet
door de staat zelf - Vandervelde was uitdrukkelijk anti-etatistisch - maar door
autonome openbare lichamen. De collectivistische staat van de toekomst zou een
gedecentraliseerde staat zijn, die niet meer zoals de kapitalistische een regering
over mensen maar een bestuur over zaken uitoefent. Hij kon geleidelijk tot stand
worden gebracht door beperking van het erfrecht en andere vormen van wetgeving.
Hij zou overigens pas dan geheel verwerkelijkt worden als de kapitalistische
ontwikkeling zich voltrokken had. Voorlopig immers stuitte de theorie op het feit van
het kleinburgerlijke bezit en het mocht eenvoudig de bedoeling van het socialisme
niet zijn om de kleine boeren, handwerkers en winkeliers hun eigendom te ontnemen.
Vandervelde geloofde echter in de gedachte dat het kapitalisme zelf de
middenklassen deed verdwijnen en was bereid dit af te wachten. Op deze manier
kon hij de klassenstrijd centraal blijven stellen. De hervorming van
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de maatschappij vereiste de onteigening van de grote kapitalistische bedrijven en
de onterving van de burgerlijke dynastieën129..
Wat echter volgens deze leer zeer beslist moest worden vermeden, was de directe

overname van de produktiemiddelen door de staat zoals die op dat ogenblik was:
een staat die de heerschappij van de bourgeoisie over het proletariaat diende.
Collectivisatie zou pas dan een hervorming betekenen, nadat het volk de staatsmacht
veroverd had. Dit werd verwacht van het algemene kiesrecht. De hele politieke strijd
van het Belgische socialisme was tot 1914 een strijd om het kiesrecht, dat wil zeggen
om de afschaffing van het meervoudige kiesrecht van 1893 en de toen nog
gehandhaafde electorale voorrechten van de betere standen. In 1899, 1902 en 1913
probeerde de oppositie de zaak met geweld te forceren; niet alleen mislukte dat na
1899, het effect van de toenemende gewelddadigheid en de revolutionaire dreiging
werd in de loop van de jaren steeds minder. In 1893 was het de buitenparlementaire
actie geweest die het Parlement tot herziening van het kiesrecht dwong. In 1899
behaalde de oppositie opnieuw zo'n succes. Een zonderlinge poging van de toen
door Jules Vandenpeereboom geleide katholieke regering om bepaalde
veranderingen in het kiesrecht aan te brengen, die de parlementaire positie van de
katholieken nog verder zou versterken, leidde tot hartstochtelijke betogingen van
liberalen en socialisten zowel in als buiten de Kamer. Misschien is dit het gevaarlijkste
moment geweest in de Belgische geschiedenis van deze periode; ook de liberale
partij immers maakte de indruk bereid te zijn het risico van een revolutie te
aanvaarden130.. De katholieken, zelf diep verdeeld, weken zeer snel.
Vandenpeereboom trad af en zijn opvolger, Paul de Smet de Naeyer, voerde een
vorm van evenredig kiesrecht in, dat de liberalen voorlopig bevredigde. De oppositie
triomfeerde. Ondanks haar hopeloze zwakte in het Parlement had zij door pressie
van buiten een hervorming van betekenis afgedwongen. De socialisten echter
trokken hier de conclusie uit dat zij op deze manier nog veel verder gaande
concessies konden verkrijgen, ook zonder liberale steun. Dit bleek een zeer ernstige
overschatting van eigen kracht. In 1902 en 1913 was het staatsapparaat opgewassen
tegen de buitenparlementaire acties die in 1893 en 1899 succes hadden gehad. De
redenen zijn duidelijk. In 1893 en 1899 was de regerende partij zelf verdeeld. In
1902 en 1913 was dat niet het geval. De katholieken waren sterker dan ooit. Maar
bovendien had het verloop van de verkiezingen sinds 1893 getoond dat de aanhang
van de socialisten niet spectaculair groeide. Het scheen gerechtvaardigd daaruit af
te leiden dat het revolutiegevaar geweken was, zo het ooit had bestaan.
In 1902 waren de onlusten zelf ernstiger dan in 1893 en 1899. In maart 1902

stelden Janson en Vandervelde in de Kamer voor de afschaffing van het meervoudige
kiesrecht in discussie te brengen. In april werden in Brus-
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sel socialistische manifestaties georganiseerd die spoedig uit de hand liepen. In
een wanhopige poging om de ontwikkeling te beheersen en bloedvergieten te
voorkomen - er waren al doden gevallen - besloten de socialistische leiders een
algemene politieke werkstaking uit te roepen. De stakingsbeweging, die in de
Borinage reeds op gang was gekomen, groeide snel uit en maakte ook op
tegenstanders indruk door de waardigheid en ingetogenheid ervan. Toch kwamen
er jammerlijke incidenten voor die nieuwe slachtoffers eisten. Op 18 april wees de
Kamer het voorstel van Janson en Vandervelde af en weigerde zij discussie over
kiesrechtsherziening. Het pleit was toen beslist. De stakers - op 18 april een 300
000 industriearbeiders - konden in de slechte economische omstandigheden van
dit depressiejaar hun betoging onmogelijk lang volhouden, de rijkswacht en het
leger traden hardhandig en efficiënt op en de socialistische leiders, van wie de
meesten met tegenzin en gedwongen door het roekeloze revolutiegeloof van
romantische extremisten in het avontuur hadden toegestemd, haastten zich de
staking op te heffen (20 april). De nederlaag was totaal. De onmogelijkheid van een
geïmproviseerde, spontane revolutie leek eens en vooral aangetoond. In 1903
eindigde een soortgelijk avontuur in Nederland, dat blijkbaar van de Belgische
ervaringen uit 1902 niets had geleerd, in een even volkomen echec. In beide landen
leidde dit binnen de socialistische partijen tot een overwinning van de ‘reformisten’
en constateerden zowel socialisten als niet-socialisten dat de romantische fase was
afgesloten.
Maar toch, hoe juist dat ook tot op zekere hoogte was, noch in Nederland noch

in België legden de socialisten zich geheel neer bij het feit dat zij weinig meer konden
zijn dan een normale democratische partij. Het revolutionaire sentiment waaruit de
partijen voortkwamen en demaatschappelijke isolatie waarin de socialistische leiders
tot 1914 wilden en bleven verkeren, waren nog steeds concrete en bij tijd en wijle
beslissende factoren. Interessant was in dit verband de vorm van samenwerking
die de socialisten met de radicaal-liberale partij vonden. Die samenwerking was in
beide landen zeer nauw, maar werd door de socialisten voorgesteld en wellicht ook
beschouwd als een middel om de voorwaarden te scheppen die een omverwerping
mogelijk maakten van de burgerlijke maatschappij waarvan de liberalen, hoe radicaal
ook, volgens het socialistische beginsel exponenten waren. Dit wasmeer dan theorie.
Al waren de Belgische en Nederlandse socialisten inderdaad meestal ‘reformist’,
ze bleven tegelijkertijd revolutionair. In België nam de Werklieden Partij vlak voor
de Wereldoorlog nog eens een keer het initiatief tot een algemene politieke
werkstaking ter verkrijging van gewoon algemeen kiesrecht. Maar terwijl ze op deze
manier trouw bleven aan hun hoop op revolutionaire vernieuwing, verenigden zij
zich met de liberalen om de strijd tegen het klerikalisme te
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voeren. Het was een ingewikkeld procédé: ten bate van het ideaal scheidde men
in de theorie de maatschappij horizontaal in proletariaat en bourgeoisie; ten bate
van de verovering der macht scheidde men in de praktijk de maatschappij verticaal
in klerikalen en antiklerikalen.
Tegen zulke onzuiverheden rees in de BWP bezwaar van marxistische zijde. De

jonge Hendrik de Man (1885-1953) en Louis de Brouckère (1870-1951), een
Antwerpenaar en eenWaal, publiceerden in Kautsky's gezaghebbendemarxistische
weekblad Die neue Zeit in 1911 een tweetal artikelen, waarin zij het Belgische
reformisme en de coalitie met de liberalen zowel verklaarden als veroordeelden131..
De verklaring was eenvoudig. Nergens, meenden zij, was het proletariaat fysiek en
psychisch zo zwak als in België waar het kapitalisme al in de middeleeuwen met
zijn systematische uitbuiting van de arbeiders begonnen was en waar de
industrialisatie in de negentiende eeuw eerder en sneller verlopen was dan elders
op het continent. Zonder veel weerstand lieten de voor een belangrijk deel bovendien
katholiek gebleven arbeiders zich nog steeds exploiteren; in België waren de lonen
lager en de arbeidstijden langer dan in één van de andere industriestaten in de
wereld. In zo'n situatie wist de BWP niets anders te ondernemen dan systeemloos
revisionisme. Alles, waarop de partij trots was, werd genadeloos bekritiseerd: het
federale karakter van de partij, de vakverbonden en vooral de machtige coöperaties.
De Man gaf verre de voorkeur aan het Duitse model. En niet eens, constateerde
hij, kende België een revisionistische theorie waarmee men in debat kon gaan; het
kende slechts een reformistische praktijk. Dit reformisme kwam dan bovendien nog
alleen maar uit een enkel centrum, uit Vlaanderen, uit Gent. In Wallonië was de
toestand in zekere zin wanhopiger voor een degelijke theoreticus, want daar
domineerde een soort van kleinburgerlijk, aan het achterlijke Frankrijk ontleend,
republikeins radicalisme, dat in het industrieel hoog ontwikkelde België met zijn veel
scherpere klassentegenstellingen remmendwerkte. NochDeMan nochDeBrouckère
wist echter bij wijze van remedie iets anders voor te stellen dan messcherpe
bezinning op de theorie en principiële propaganda. Dat betekende niet buitengewoon
veel. Toch wekte het consternatie onder de Belgische leiders wier partij zo fel
gehekeld werd in een blad dat onder de internationale socialistische intelligentsia
veel invloed had132.. Vandervelde antwoordde scherp, in Die neue Zeit, niet in een
Belgische periodiek. Want tot de eenvoudige Belgische partijleden drongen deze
debatten van de Belgische intellectuelen niet door: de socialistische uitgeverij
weigerde de artikelen te laten vertalen en te verspreiden133.. Principiële discussie
paste er niet. Maar dat was niet omdat, zoals De Man beweerde, het Belgische
socialisme kleinburgerlijk en reformistisch was, het was omdat de spanningen in
het Belgische socialisme emotioneel waren en niet doctrinair.
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Dit bleek al zeer spoedig nadat de artikelen in Die neue Zeit verschenen waren. Het
revolutionaire temperament toonde zich in België weerbaarder dan in Duitsland. De
aanleiding daartoe vormde de onderwijskwestie. Zij was nog steeds een ernstig
probleem. De lager-onderwijswet van 1884134. werd in 1895 vervangen door een
stelsel dat beter onderwijs garandeerde maar tegelijk de katholieke machtspositie
in de lagere school nog sterker maakte dan zij al was135.. In de twintigste eeuw ging
de regering een stap verder. Zij begreep dat de leerplicht, waar de katholieke
conservatieven zich steeds tegen hadden verzet, niet meer te vermijden was, nu
de christen-democraten haar verdedigden en het aantal Belgische analfabeten
onverantwoordelijk hoog bleef in vergelijking met de buurlanden; in 1900 was het
nog 19% van de bevolking136.. In 1911 stelde de regering voor haar in te voeren -
wellicht ook onder druk van koning Albert die sympathie had voor het sociale
liberalisme van het Institut Solvay137.. Zij verbond daaraan echter een zeer drastische
uitbreiding van de overheidssubsidies aan de vrije katholieke scholen. Dit wekte de
argwaan van de anti-etatistische katholieken als Woeste; het dreef ook de liberalen
en socialisten bijeen en het wetsvoorstel werd ten slotte door de regering terzijde
gelegd138.. De liberaal-socialistische agitatie was scherp en gewelddadig. Opnieuw
werden manifestaties en meetings georganiseerd; opnieuw werd gedreigd met
revolutie. De liberalen en socialisten sloten zich aaneen in een ‘kartel’ op basis van
een gemeenschappelijk programma. Bij de gemeenteverkiezingen van oktober 1911
behaalden zij veelbelovende successen. Van de algemene verkiezingen, die in juni
1912 gehouden werden, verwachtten zij een duidelijke overwinning en zij verklaarden
de liberaal Paul Hymans als leider van een liberaal-socialistisch kabinet te willen
voorstellen. Hier zag men de BWP dus in haar beste reformistische gedaante.
Maar de uitslag van de verkiezingen was een bittere teleurstelling; zij vergrootten

de katholieke meerderheid. Onmiddellijk braken in de oude Waalse kernen van het
socialisme ernstige onlusten uit. De regering reageerde scherp; opnieuw vielen er
doden. Eind juni kwam een buitengewoon congres van de BWP te Brussel bijeen,
waarop de partijleiding de gemoederen probeerde te kalmeren en een herhaling
van de vergissing van 1902 te voorkomen. Tegen de wil van een man als Destrée
- een verfijnd literator in wie het revolutionaire vuur plotseling opvlamde - verhinderde
het bestuur inderdaad, dat zonder enige voorbereiding een staking zou worden
afgekondigd. Maar zowel door de omstandigheden als door de eigen revolutionaire
emoties was het gedwongenmet een staking te dreigen als niet op zeer korte termijn
het enkelvoudige kiesrecht zou worden ingevoerd. In oktober 1912 stelde Paul
Hymans uit naam van de linker- en de rechtervleugels van de liberalen - men sprak
om alle nuances te vatten van ‘les gauches libérales’ - een verklaring op, waarin
zowel de leerplicht werd ge-
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eist als de bescherming van het staatsonderwijs, zowel het algemene enkelvoudige
kiesrecht voor mannen boven de 25 jaar als arbeiderspensioenen, maar waarin de
politieke staking uitdrukkelijk werd afgewezen139.. De wegen van liberalen en
socialisten liepen opnieuw uiteen. In februari 1913 besloten de socialisten dat de
algemene staking op 13 april zou beginnen. De omstandigheden waren uitstekend,
de lonen hoger dan ooit tevoren. Toch twijfeldenmensen als Huysmans, Vandervelde
en Bertrand aan de zin van de onderneming maar zij konden de revolutionaire
impulsen van de partij niet bedwingen. De staking was op zichzelf een succes: 450
000 arbeiders legden het werk neer140.. Was zij in feite echter meer dan een geste,
een concessie aan naïef ongeduld? De toenmalige leider van het kabinet, Charles
de Broqueville, had al in juni 1912, kort na de katholieke overwinning op het linkse
kartel, aan koning Albert geschreven dat hij het kiesrecht wilde herzien. In februari
1913 gaf De Broqueville deze brief aan Vandervelde te lezen141.. Op 24 april 1913
maakte de Kamer een verzoenend gebaar. Onmiddellijk besloot de BWP de staking
te doen eindigen. Nooit hadden reformatie en revolutiemerkwaardiger samengewerkt.
Vandervelde, in wie de katholieke minister zoveel vertrouwen stelde dat hij hem zijn
correspondentie met de Koning liet zien, was voorzitter van de Tweede Internationale
en leider van een partij die door staking staat en maatschappij zocht te ontwrichten.
Natuurlijk was de Nederlandse beweging in veel opzichten aan de Belgische

gelijk. De Sociaal-Democratische Arbeiders Partij werd in augustus 1894 opgericht142..
Zij was vijandig aan het anarchistische en antiparlementaire element dat de oude
beweging van Domela Nieuwenhuis was gaan beheersen. Vanzelfsprekend hadden
de opzienbarende successen van de Belgische socialisten, die in 1893 een vorm
van algemeen kiesrecht afdwongen, de Nederlanders geïnspireerd en voelden
dezen de uitslag van de Belgische verkiezingen van oktober 1894 toen 28 socialisten
in de Kamer kwamen, als een bewijs voor de juistheid van hun besluit. Het bleek
dus inderdaad mogelijk de stem van het proletariaat in de volksvertegenwoordiging
krachtig te laten horen. Voorlopig bleef de SDAP echter in vergelijking tot de BWP
een groepering zonder veel betekenis. Het ledenaantal was zeer klein: pas in 1896
liep het op tot duizend, pas in 1897 werden twee socialisten in de Tweede Kamer
gekozen. In het begin van 1914 telde de SDAP een 25 000 leden. De BWP was veel
groter. In de jaren 1930, toen het ledental van de SDAP snel omhoogging - tot
ongeveer 89 000 in 1938 -, had de BWP er ongeveer 600 000. De oorzaak van dit
verschil was eenvoudig dat in België het lidmaatschap van een socialistische
vakvereniging met het lidmaatschap van de BWP verbonden was. Dit nu wilde men
in Nederland bepaald niet143. en daar heeft de reformistische vakverenigingscentrale
die in 1906 werd opgericht - het NVV met 294 000 leden in 1938
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-, naast en waarschijnlijk politiek meestal rechts van de partij gestaan. Maar al was
de SDAP zodoende zwakker, het ritme van haar ontwikkeling tot de Eerste
Wereldoorlog was gelijk aan dat van de BWP. De kernfeiten en de crises vielen op
ongeveer dezelfde data. Op de Belgische staking van 1902 volgde in Nederland in
1903 de spoorwegstaking. In 1909 voerde men in beide landen in dramatische
termen discussie over het wezen van de marxistische theorie. In 1913 uitten de BWP
en de SDAP, de een door middel van een nieuwe staking en de ander door middel
van haar weigering zitting te nemen in de regering, hun revolutionaire sentimenten.
Toch waren er merkwaardige en enigszins paradoxale verschillen. In 1909 stootte

de SDAP een deel van haar marxistische vleugel uit de partij; de BWP deed dat met
haar veel kleinere marxistische minderheid niet. Desondanks reageerde de SDAP
soms op een minder ‘reformistische’ manier dan de BWP. Terwijl de BWP in 1912
streefde naar een liberaal-socialistische coalitieregering, wees de SDAP in 1913 een
dergelijke mogelijkheid af. Dat was deels omdat zij zich veel zwakker voelde dan
haar Belgische zuster en het risico haar zelfstandigheid te verliezen te groot achtte,
- de Belgische leiders en vooral Vandervelde rieden de SDAP af het Belgische
voorbeeld te volgen144. - deels toch ook omdat het met de revolutionaire theorie,
waaraan zij trouw bleef, niet te verzoenen leek. Aan de andere kant was de SDAP
voorzichtiger in de kwestie van de politieke staking. Er werd heel wat over geschreven
en eindeloos over gepraat. Ook de socialistische leiders in Nederland voelden sterke
behoefte aan massale, revolutionaire demonstraties, uitbarstingen van kracht en
wil die hun de indruk gaven hoog te worden opgeheven boven het dagelijks bedrijf
van schipperende, kibbelende en in uiterst benepen omstandigheden
voortploeterende politici. Toen de SDAP besloot de na de kieswet van 1896 ingeslapen
actie voor het algemene kiesrecht nieuw leven in te blazen, werd steeds aan de
politieke staking gedacht als wapen om de bourgeoisie op de knieën te krijgen.
Sommige leiders van de SDAP wilden dit wel. De vakbeweging echter vond dit na
de debâcle van 1903 veel te gevaarlijk; ongeveer 5000 arbeiders verloren door de
nederlaag toen hun werk. Het bleef in 1911 en 1912 bij grote manifestaties op de
dag dat de zitting van het Parlement plechtig werd geopend, - grandioze vertoningen
waar de leiders, zelf kamerleden, zich laafden aan de revolutionaire geestdrift van
één dag -, bij een volkspetitionnement en bij de verkapte werkstaking van 1913 toen
de socialistische arbeiders op de dag der verkiezingen in plaats van te werken de
straat op gingen om te betogen. Vergeleken bij de socialistische actie van 1913 in
België echter waren dit vrij schamele daden. Het is waarschijnlijk niet onjuist te
stellen, dat de BWP in de volksmassa diepere wortels had dan de SDAP en daardoor
zowel meer revolutionair, want grilliger, als meer reformistisch, want minder
‘principieel’ en intellectueel minder ‘zuiver’
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was. Zij was bovendien veel zelfverzekerder. Het is dan ook begrijpelijk dat de BWP
al spoedig, zij het in uitzonderlijke omstandigheden, regeringsverantwoordelijkheid
te dragen kreeg, terwijl de SDAP die pas in 1939 voor het eerst verwierf.
Dat de SDAP onrijper was dan de BWP blijkt ook uit de aard van haar leiding. Al

werd Vandervelde in de Belgische partij ongetwijfeld de belangrijkste politieke figuur,
zijn gezag was minder persoonlijk dan dat van zijn Nederlandse collega P.J.
Troelstra. Troelstra was geen charismatisch leider in de trant van Domela
Nieuwenhuis; hij duldde medewerkers naast zich, hij toonde respect voor de opinie
van de partijcongressen en trachtte lange jaren een plaats in de partij open te houden
voor de kritiek van de kant der marxistische intellectuelen. Hij bleef zich echter de
leider voelen en eigenlijk de schepper van de beweging, wiens inspiraties en intuïties
niet alleen ontzag verdiendenmaar door de partijleden als richtinggevend behoorden
ervaren te worden. Indien de geschiedenis van de SDAP gedurende de eerste twintig
jaren van haar bestaan gekenmerkt werd door scherpe conflicten en een ernstig
schisma, dan was dat naast andere redenen ook omdat Troelstra's emotionele
onevenwichtigheid invloed had op de politiek van de nog jonge en kleine partij. De
strijd binnen de partij kan vaak zonder veel moeite worden beschreven als een
innerlijk conflict van haar leider. Troelstra (1860-1930) kwam uit een kleinburgerlijk
Fries milieu, studeerde te Groningen in de rechten en begon zich pas, toen hij dertig
jaar oud was, intensief met de politiek bezig te houden. Hij behoorde tot de radicale
en socialistische Friese Volkspartij en zocht toevlucht in Domela Nieuwenhuis'
SDB145.. Hij zag beide bewegingen in de vroege jaren negentig mislukken. Zodoende
was zijn beginpunt anders dan dat van Vandervelde. Vandervelde, zes jaar jonger
dan Troelstra, sloot zich aan bij de BWP, toen deze snelle en onverwachte successen
boekte; Troelstra's carrière ving aan te midden van ruïnes. Bovendien was Troelstra
een ongefortuneerde provinciaal. Zijn liefde voor de Friese taal, waarin hij
verdienstelijke gedichten schreef en zijn afkeer van de Hollandse moderne
letterkunde van de jaren tachtig, waarin de vier jaar jongere Gorter schitterde, gaven
hem een uitzicht op de wereld, dat wezenlijk anders was dan dat van Vandervelde
en Destrée, Franstalig, welgesteld, levend in een smaakvolle luxe en bijna snobistisch
in hun voorkeur voor het allernieuwste op het gebied van wetenschap en schone
letteren. Troelstra heeft nooit geprobeerd tot de culturele avant-garde te behoren.
Als leden van de partij die hij in 1894 hielp oprichten en waarvan hij de leider

werd, meldden zich in het begin vooral Friese landarbeiders en joodse
diamantbewerkers uit Amsterdam. Het agrarische karakter bleek uit de bereidheid
van de partij om het kleinbedrijf in de landbouw te steunen. Al kort na 1900 rees
tegen deze poging om boeren en industriearbei-
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ders in een socialistische beweging te verenigen principieel verzet, omdat zij als
onmarxistisch werd beschouwd. Het blijft natuurlijk de vraag of dat juist was. Ten
slotte herhaalde Lenin in 1917 op gigantische schaal Troelstra's politiek van de jaren
1890. Bovendien kon Troelstra in het begin eenvoudig niet anders handelen dan
hij deed, omdat de SDAP afhankelijk was van haar Friese aanhang en trouwens van
de plattelandsbevolking in het algemeen. De kieswet van 1896 was immers zo
ingericht dat kleine boeren en landarbeiders eerder binnen de termen van het
kiesrecht vielen dan de kleinburgers en het industrieproletariaat uit de grote steden.
Langzamerhand veranderde dit echter en de SDAP begon in de vroege twintigste
eeuw een proces van verstedelijking door te maken dat haar hervormde tot de partij
van de geschoolde arbeiders146.. Dit versterkte de positie van de joodse
diamantbewerkers, die de SDAP steeds hadden gesteund in haar strijd tegen het
anarchisme en zich sterk oriënteerden op de Engelse beweging. Zij brachten in de
SDAP een krachtig element van Fabianisme dat soms moeilijk met de Duitse
marxistische nuances te verzoenen bleek. Zodoende vormde de SDAP in allerlei
opzichten eenmerkwaardige paradox. De controverse over reformisme, revisionisme
en marxisme die in Nederland betrekkelijk laat, namelijk omstreeks 1902, begon -
de revisionist bij uitstek, Eduard Bernstein was in Duitsland al sinds 1896 een
omstreden figuur -, was in feite een betrekkelijk efemeer verschijnsel vergeleken
met de fundamentele tegenstrijdigheden die de SDAP sinds 1894 kenmerkten.
Toch scheen het deze controverse te zijn die in 1909 tot een schisma leidde. Op

het partijcongres van Deventer besloot de meerderheid de groep dissidenten, die
felle oppositie tegen Troelstra's leiding voerden, uit de partij te stoten. Zij richtten
onmiddellijk een nieuwe partij op, de Sociaal-Democratische Partij (SDP) die slechts
een paar honderd leden telde maar later de eigenaardige verdienste bleek te hebben
de eerste echte communistische partij in West- en Midden-Europa te zijn. In 1918
ging zij zich Communistische Partij Holland (CPH) noemen. Het was op zichzelf een
vreemd verschijnsel dat juist het Nederlandse socialisme, hoewel het in 1909 zeer
zwak was - de SDAP had toen nog geen 9000 leden -, zich zo gemakkelijk in tweeën
liet breken en het zou moeilijk zijn er een passende historisch-materialistische
verklaring voor te bedenken. Een van de felst omstreden zaken was
merkwaardigerwijze de school. Troelstra meende om allerlei redenen dat het
verstandig was om aan het verlangen van de protestanten en de katholieken naar
staatssubsidie voor hun onderwijs te voldoen. Hij vond dat rechtvaardig en hoopte
bovendien - deze illusie deelde hij met vele liberalen - dat bevrediging op dit stuk
de confessionele partijen, die naar zijn mening hun coherentie dankten aan de
schoolstrijd, uiteen zou doen vallen. De doctrinaire marxisten in de partij achtten
Troelstra's tactiek verwerpelijk. Troelstra week, zo scheen het hun, van
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de traditionele lijn der Internationale af, hij voerde Nederlandse eigenaardigheden
in en brak op onverantwoorde en uiterst provinciale wijze met het ‘principe’. In 1902
laaide de discussie fel op. De toen prominente theoreticus van het marxisme in
Nederland was een enigszins excentrieke apotheker P. Wiedijk (1867-1938), die
onder het pseudoniem J. Saks in De Nieuwe Tijd - het Nederlandse pendant van
Kautsky's Neue Zeit - zeer verzorgd maar ondraaglijk gekunsteld en behaagziek
proza schreef. Hij publiceerde naar aanleiding van deze kwestie een beschouwing
waardoor enkele jongere intellectuelen diep werden getroffen147.. Hij stelde dat
Nederland economisch achterlijk was, dat het klassegevoel er nauwelijks was
ontwikkeld, dat de kerken er bovendien met veel succes de groei van tegenwerkten
en dat juist daarom de socialisten fier moesten vechten voor de zuivere theorie van
de onverzoenlijke klassenstrijd, zonder enige concessie aan de klassevijanden, die
door middel van het religieuze onderwijs de proletarische kinderen wilden verzoenen
met hun onderdanigheid.
Natuurlijk had Troelstra gelijk. Niet alleen viel de zogenaamd marxistische visie

op de school terug tot liberale, intellectualistische standpunten van een vorige
generatie, ook de neiging van de dogmatici om Duitse criteria uit te roepen tot de
internationale canon was in wezen zo onhistorisch dat ze niet anders dan
onmarxistisch kon zijn. Troelstra accentueerde niet ten onrechte het feit dat elk land
zijn door geschiedenis en geografische ligging bepaalde vorm van samenleving
heeft en dus een arbeidersklasse bezit die het internationale streven van het
proletariaat op eigen wijze moet corrigeren148.. Ook in de met zonderlinge hartstocht
gevoerde discussie over de ontwikkelingsfase waarin de Nederlandse economie
verkeerde, verdedigden de zogenaamde revisionisten een betere analyse dan de
oppositie. Volgens de revolutionairen groeide de Nederlandse economie zo langzaam
dat de onrijpheid van het revolutionaire bewustzijn verklaard kon worden uit de
achterlijkheid van het Nederlandse kapitalisme. Dit nu ontkenden de
sociaal-democraten. Zij weten de zwakheid van het Nederlandse socialisme naast
andere factoren ook aan door de beweging gemaakte menselijke fouten en brachten
cijfermateriaal bijeen waaruit bleek dat de economische achterstand was ingelopen149..
Dit was juist. De revolutionairen onderschatten op dramatische wijze de omvang
van de economische veranderingen die zich voltrokken en staarden zich blind op
de door hen steeds als prototype gehanteerde Duitse situatie. Al eerder was dit
duidelijk geworden. In hun nabeschouwingen over de mislukte Belgische staking
van 1902 hadden de Nederlandse marxisten de onzinnige verwijten van de Duitse
partijpers en van Rosa Luxemburg aan de Belgische socialistische leiders
overgenomen150.; in 1904 hadden zij op het Internationale Congres te Amsterdam,
waar Duits verbaal radicalisme botste op Franse werkelijkheidszin, gekozen voor
de Duitse visies151.; in 1905
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groeide hun invloed in de partij dank zij de gebeurtenissen in Rusland, die als
inleiding op een Duitse en een wereldrevolutie werden geïnterpreteerd. Troelstra
kreeg het steeds moeilijker. Tijdens de grote stakingen van 1903 kon hij, de
revolutionaire parlementariër, geen duidelijk standpunt innemen. De enkele echte
reformisten in de partij verweten hem roekeloos een tot mislukking gedoemde staking
te hebben gesteund; de revolutionairen kritiseerden hem even fel wegens de haast
waarmee hij de staking ophief. Hij verloor veel van zijn prestige en zijn onmacht
werd beschouwd als symbool van de onmacht van zijn positie: een keuze tussen
hervorming en omwenteling leek onvermijdelijk.
Troelstra en de SDAP weigerden deze keuze te doen152.. Troelstra wist door een

reeks goed gearrangeerde tegenzetten de oppositie te verzwakken. Ook de
ineenstorting van de Russische revolutie verlamde haar en in 1907 beloofde zij zich
wat rustiger te zullen gedragen. Niet alle marxisten echter steunden deze poging
tot een soort godsvrede. Een nieuwe generatie extremisten verscheen op het toneel
en zij verschilde in aard, tactiek en kwaliteit aanmerkelijk van het geslacht der jaren
1860. De verhouding van Troelstra tot zijn leeftijdgenoten Gorter en Henriëtte Roland
Holst was slecht; de laatste noemde hem tegenover Lenin eens een ‘hundsgemeiner
Kerl’153.; zijn verhoudingmet de jongeren, D.Wijnkoop,W. van Ravesteyn en anderen,
was ronduit vijandig. Troelstra had voor de poëzie van Gorter en Henriëtte Holst of
het ingewikkelde proza van Wiedijk waarschijnlijk weinig sympathie, hij had er
tenminste respect voor. Hij waardeerde de oefeningen in marxistische theorie van
de eersten in het geheel niet, maar was bereid deze als verdwalingen van de
poëtische verbeelding te rechtvaardigen. Voor Wijnkoop en Van Ravesteyn had hij
geen ontzag en zij verlangden dat ook niet. Ze kenden zelf geen maat en
veroorloofden zich in hun in 1907 opgerichte periodiek De Tribune een soort van
kritiek die Troelstra onduldbaar vond. Theoretici waren zij eigenlijk minder zelfs dan
de voor reformist en pragmaticus uitgescholden Troelstra. Wijnkoop (1876-1941),
die later jarenlang de Nederlandse communistenleider was, zocht als voorbeeld
eerder de activist Lassalle dan Marx. De geleerde Van Ravesteyn (1876-1970)
speelde graag de rol van de Nederlandse Marx154., maar zijn geest, zeer vatbaar
voor indrukken en belast met een encyclopedische kennis, miste diepte en
originaliteit. Er was in hun lot iets tragisch. Hun voorgangers in het marxistische
extremisme, de heroën van de Hollandse marxistische school, mislukten politiek,
maar schitterden als intellectuelen. Wijnkoop, Van Ravesteyn en hun medestanders
beperkten hun levenswerk tot onvruchtbare politieke agitatie. Zij ontwierpen voor
zichzelf de functie van full-time vakrevolutionair en propagandist, maar praktisch
succes hadden zij niet. Sommigen van hen, onder anderen Van Ravesteyn,
verwierpen later het communisme totaal, zodat niet alleen hun hau-
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taine pretentie van politieke vakbekwaamheid maar ook die van marxistische
orthodoxie als een illusie vervloog. In 1909 had Troelstra geen moeite meer om hen
uit de partij te stoten. Vierhonderd leden volgden hen. Sommigen van de oudere
generatie gingen mee, anderen bleven in de SDAP. Pas tijdens deWereldoorlog zag
de SDP die zij oprichtten, kans enige invloed te winnen, voor 1914 was zij in feite
zonder betekenis. De SDAP zelf echter groeide verbazingwekkend snel; van een 10
000 leden in 1911 kwam zij op 25 000 in 1914. Ze stelde ook programmatisch orde
op zaken. Er was geen sprake van dat zij nu als revisionistische partij tegenover de
marxistische SDP stond, maar wel eiste de werkelijkheid dat zij haar programma van
1894 zou herzien. In 1894 hadden de oprichters van de partij in hoofdzaak het
beroemde programma van Erfurt overgenomen, waarin het hele marxisme, zoals
men dat toen expliceerde, lag samengevat. In 1912 bleken enkele premissen
onmogelijk te handhaven. Met instemming ook van de puriteinse marxist Wiedijk
werd het zo herschreven dat het nog steeds als zuiver marxistisch gelden kon, maar
toch wat ruimer in zijn interpretaties werd. Men slaagde erin een formule te vinden
waarop ‘links’ en ‘rechts’ in de partij zich konden verenigen155.. Het was een belangrijk
feit dat dit na alle doctrinaire gekrakeel zowel theoretisch als praktisch mogelijk
bleek.
Toch waren de problemen niet definitief opgelost. Al in 1913 kwam de SDAP voor

een beslissing te staan die zij nauwelijks in staat was te verwerken. Oorzaak daarvan
was de uitslag van de in dat jaar gehouden verkiezingen. Deze hadden een
merkwaardige inhoud. Sinds het begin van de twintigste eeuw was de Nederlandse
partijstructuur er niet eenvoudiger op geworden. Alle partijen behalve de katholieke
hadden geleden onder scheuringen: de antirevolutionairen, de socialisten en de
liberalen. Onder de druk van de omstandigheden probeerden de linkse partijen een
zekere eenheid tot stand te brengen en vooral het avontuurlijke corporatisme dat
de antirevolutionaire minister Talma verdedigde, was voor hen een aansporing de
rijen te sluiten. De liberalen slaagden daarin. Het had lang geduurd voor zij ertoe
waren overgegaan hun partij een hechte vorm en een bindend programma te geven.
In 1884 was de Liberale Unie gesticht, maar zij legde zich pas in de jaren 1890 neer
bij de noodzaak een programma aan te bieden. In 1900 ging zij een duidelijk
standpunt innemen; zij verklaarde zich voor algemeen kiesrecht. In 1901 trachtte
het hoofdbestuur van de partij aan deze verklaring haar enigszins platonische
karakter te ontnemen door de kiesrechtskwestie primair te stellen, maar het slaagde
daarin niet. Het besloot toen af te treden en een nieuwe partij op te richten, de
Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB), waarbij zich allerlei radicale liberalen uit een
vorig tijdvak aansloten156.. Aan de rechterzijde van de Liberale Unie opereerde in
grote onafhankelijkheid een aantal
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conservatief gezinden, die zich vrij- of oud-liberalen noemden. Deze laatsten namen
vaak standpunten in die inderdaad verschilden van wat het gros der liberalen bereid
was te aanvaarden. Tussen de Liberale Unie en de VDB was het onderscheid veel
moeilijker te bepalen. Het schismatische karakter van de Nederlandse partijstructuur
is niet verklaarbaar uit een obsessie met toegespitste principiële finesses. De
antirevolutionairen en de socialistische partijen braken uiteen omdat er twist ontstond
over de praktijk, het tempo, de toon van de politieke actie. Ook bij de liberalen was
dit het geval. Men was het in het algemeen over de principes eens, maar niet over
hun rangorde. Daardoor viel het echter gemakkelijk om zich in tijden van nood te
verenigen op een gemeenschappelijke basis. In 1912 gebeurde dat. De Vrijzinnige
Concentratie, waarin de drie liberale groepen zich voor de verkiezingen aaneensloten,
eiste algemeen mannenkiesrecht en kosteloos staatspensioen. Dat eiste ook de
SDAP.
De verkiezingen van 1913 waren een debâcle voor de confessionele partijen die

vijftien zetels verloren, een teleurstelling voor de VDB en de Liberale Unie maar een
succes voor de vrij-liberalen en vooral voor de socialisten die elf zetels wonnen157..
Het confessionele kabinet, dat sinds 1909 over zestig kamerzetels beschikte, trad
af, nu het nog maar 45 geestverwanten overhield. Het lag voor de hand dat links
zou proberen een kabinet te vormen. De vrijzinnig-democratische kabinetsformateur
wendde zich dan ook onmiddellijk tot Troelstra met de vraag of de SDAP aan de
regering wilde deelnemen. Het is zeer opmerkelijk dat alle kranten, ook de rechtse,
deze stap volkomen aanvaardbaar vonden; nergens bleek onder confessionelen of
liberalen enige angst voor de entree van een principieel revolutionaire partij in het
regeringsgebouw158.. De SDAP echter aarzelde. Gedurende enkele dramatische
weken trachtte zij een eervolle uitweg te vinden. Er waren in de partij zeer krachtige
en hoogst capabele figuren die niet alleen bereid, maar werkelijk verlangend waren
in de regering zitting te nemen. Troelstra behoorde niet tot hen. Evenals het gros
van de partijleden voelde hij instinctmatige afkeer van een politiek die de socialisten
zou dwingen zich volledig aan de hele rompslomp van een burgerlijke monarchie
aan te passen. Bovendien vreesde hij dat de partij te verdeeld was om zo'n avontuur
te wagen. Aan de andere kant lag nu het algemene kiesrecht voor het grijpen. Na
uiterst bewogen discussies koos de SDAP ten slotte isolatie en weigerde zij
regeringsverantwoordelijkheid. Dit was een bewijs van zwakte, van verdeeldheid,
van gebrek aan besluitvaardigheid meer dan van oprechte revolutionaire zin of goed
doordachte orthodoxie. Ten minste in één opzicht was haar beslissing te
rechtvaardigen: er kwam inderdaad een kabinet van radicaal-liberale signatuur tot
stand, dat steunde op de linkse partijen zonder aan hun programma's gebonden te
zijn en dat er in 1917 in slaagde het algemene kiesrecht in te voeren.
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51, 52; in 1815, 66; tijdens Verenigd Koninkrijk, 115, 128; na 1830, 148, 158;
in derde kwart 19e eeuw, 182, 212, 220; in 1913, 345
Bevolking (Nederland), 17, 22, 23; in Bataafse tijd, 66; tijdens Verenigd
Koninkrijk, 115; in de jaren 1840, 158; in derde kwart 19e eeuw, 182, 220; in
1913, 345
Beweging, De, 369
Beysens, J.Th., 376, 377
Bilderdijk, Willem, 122, 159, 239
Bismarck, O. von, 188, 202, 218, 317
Blanc, Louis, 157, 282
Blanqui, L.A., 282
Bloch, Marc, 363
Blok, P.J., 361-364
Blondel, Maurice, 374
Boecklin, A., 370
Boedi Oetomo, 338
Boerenbond, 347
Boerenkrijg (1798), 73-74
Boerenoorlog, 348 e.v.
Boksercrisis, 349
Bolland, G.J.P.J., 371, 372
Bonald, L.G.A. de, 125, 373
Bond voor Algemeen Kiesrecht, 270, 281
Bosch, Johannes van den, 106, 120, 121, 142, 143, 336
Bosch Kemper, J. de, 233, 235
Bourgondië, 16 e.v., 54; Van Hogendorp en, 97, 98; als voorbeeld voor Verenigd
Koninkrijk, 106, 109, 110; en Bourgondicisme, 151
Bouteville, L.G. de, 71, 74
Brabant, 14, 16, 17, 19, 22; adel in, 51; opstand van 1706, 54; opstand van
1787, 56-60; in Franse tijd, 68, 73
Breda, 58, 59
Brialmont, H.-A., 312
Broeders des Gemenen Levens, 15, 239
Broere, Cornelis, 161
Broglie, Maurice de, 123, 124, 126
Broqueville, Charles de, 417
Brouckère, Charles de, 129
Brouckère, Louis de, 415
Brugge, 15, 17, 21, 28
Brussel, 22, 28, 29; en Brabantse opstand, 58-62; en Belgische Opstand,
134-136; socialisme in, 211; Vrije Universiteit te, 170, 197, 266; Université
Nouvelle, 266, 267
Burke, Edmund, 30, 218, 242
Busken Huet, Cd., 216, 243, 255
Buys, J.T., 216, 223, 236

C
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Calvijn, J., 239
Capellen, Joan Derk van der, 47
Carton de Wiart, Henry, 301, 396, 398
Casement, R.D., 325
Castlereagh, H.R.S. viscount, 95, 100, 123
Cauwelaert, Frans van, 383, 384, 386
Chateaubriand, F.R. de, 124
Christelijk-Historische Unie (CHU), 392, 405
Christelijk Nationaal Vakverbond, 495
Christen-democratie, 251, 301-303, 323, 328, 332, 335, 394; in België, 395
e.v.; in Nederland, 400 e.v., 404 e.v.
Christene Volkspartij, 397, 398
Clercq, Gerrit de, 157
Clercq, Willem de, 121
Coalitieverbond, 247
Cobdenverdrag, 195
Cobenzl, Karel von, 30
Cobet, C.G., 216
Cockerill, William, 76
Colenbrander, H.T., 359
Colijn, H., 335
Comité des Belges et Liégeois (1792), 68, 69
Comité voor Algemeen Stemrecht, 270
Communistische Partij Holland (CPH), 420
Congres der Verenigde Staten van België, 59, 61
Conscience, Hendrik, 149, 183, 273
Conservatieve Partij (Nederland), 227-238, 250
Corporatisme, 209, 252, 302, 395, 409 e.v.
Costa, Isaac da, 122, 159, 239
Coster, Charles de, 215, 271
Couperus, Louis, 364
Cousin, V., 127, 136
Cramer, J.W., 161
Crane, Walter, 387
Cultuurstelsel, 142, 143; zie ook Ned. Oost-Indië

D

Daens, Adolf, 397-399
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Daens, Pieter, 397, 398
Dageraad, De, 254
Darwin, Charles, 218
Dechamps, A., 181, 206, 207
Decker, P. de, 195, 212
Defuisseaux, Alfred, 263, 284
Denis, H., 284
Deploige, Simon, 375, 377
Dèr Mouw, J.A., 372, 373
Descartes, R., 375
Destrée, Jules, 266, 274, 328, 411, 412, 416, 419
Deterding, H.W.A., 345
Devaux, Paul, 127, 134, 147, 162, 171, 185
Deventer, C.Th. van, 333, 334, 336, 337
Deyssel, Lodewijk van, 276
Dienstplicht, in België, 72-74, 146, 294, 295, 306; in Nederland, 90, 294, 295,
406, 407
Dipo Negoro, 142
Domela Nieuwenhuis, F., 258, 285-287, 390, 407, 417, 419
Doornik, 28, 60, 68, 78
Dotrenge, Th., 116
Drenthe, 18, 33, 35, 84
Drumont, E.A., 260
Ducpétiaux, E., 169, 170, 206
Dumont, Bisschop, 208
Dumouriez, C.F., 68, 69, 78
Durkheim, E., 377, 378
Duyse, Prudens van, 109

E

Eckstein, Ferdinand, 110, 125
Economie (België), in 18de eeuw, 52, 53; in Franse tijd, 75-77; tijdens Verenigd
Koninkrijk, 115-121, 133; in de jaren 1830, 138, 152-154; in derde kwart 19de
eeuw, 172, 182, 183, 194, 195, 210, 211, 220; van 1880 tot 1914, 260, 262,
263, 345-347
Economie (Nederland), eind 18de eeuw, 41-43; tijdens Franse Revolutie, 90-93;
tijdens Verenigd Koninkrijk, 115-117, 119-121, 133; in de jaren 1840, 156-158;
in derde kwart 19de eeuw, 182-183, 220-222; van 1880-1914, 260, 261, 340-345
Eichhorn, K.F., 107
Emma, Koningin, 298
Empain, Edouard, 346
Ensor, James, 387
Erasmus, 239
Erfurt, programma van, 284, 423
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F

Falck, A.R., 100, 109, 110
Fascisme, 397, 404
Febvre, Lucien, 363
Fechner, G.Th., 371
Federalisten, 82-85
Feller, F.X. de, 30, 57, 124
Feijenoord, 117
Filips de Stoute, 16
Filips II, Koning, 17-20, 58, 59, 70
Fleurus, slag bij, 68, 70, 78
Foere, Léon de, 124, 125
Fonds voor Nationale Nijverheid, 119
Fourier, Charles, 147, 282
Franck, Louis, 383, 386
Frankische Rijk, 13
Frans II, Keizer, 70
Fransen van de Putte, I.D., 225, 226
Frederik, Prins, 134, 135
Freiburg, 395
Frère-Orban, W., 193, 216, 219, 244, 269, 273; aard van zijn politiek, 194-196;
kabinet van 1878, 200, 203, 260, 299; nationalisme van, 185; politiek t.a.v.
Nederland, 191
Friesland, 16, 18, 32, 35
Fricsche Volkspartij, 281, 419
Fruin, Robert, 216

G

Geestelijkheid, R.-K. (België), in 18de eeuw, 51; in Franse tijd, 72, 74; tijdens
Verenigd Koninkrijk, 112-114; in de jaren 1830 en 1840, 170; in derde kwart
19de eeuw, 203. Zie ook Kerk, R.-K., Roomskatholieken, Katholieke Partij
Geestelijkheid, R.-K. (Nederland), tijdens Verenigd Koninkrijk, 126. Zie ook
Kerk, R.-K., Rooms-katholieken en Rooms-Katholieke Staats Partij
Gelderland, 14, 16, 18, 32, 33, 44, 48; federalisten uit, 83, 84; unitarissen uit,
86; en Belgische Opstand, 141
Gendebien, A., 145

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



472

Gent, 15, 22, 21, 28; patriotten te (1789), 59; in Franse tijd, 74; orangisme te,
150; socialisme te, 211, 283, 284; textielnijverheid te, 76, 77, 173, 347;
universiteit te, 170, 380 e.v.
George, Henry, 281
George, Stefan, 364
George III, Koning, 78
Gerhard, H., 265
Gerlache, E.C. de, 103, 129
Gezelle, Guido, 214, 215
Gids, De, 162, 163, 222, 276
Goblet d'Alviella, E., 202
Gogel, I.J.A., 87-90, 117
Gorter, Herman, 276, 365-369, 389, 402, 412, 419, 422
Gotha, programma van, 282, 285
Gravenhage, 's-, 23, 34
Greef, G. de, 284
Grievencommissie, 212
Groen van Prinsterer, G., 250; en de antirevolutionairen, 218; en de
Aprilbeweging, 231; leer van, 159, 160, 209, 239; en het onderwijsprobleem,
240-242, 244, 248, 249; en Stahl, 180; en het Verenigd Koninkrijk, 107, 108,
110
Grondwet (België), van 1815, 101-103, 123, 128; van 1831, 137, 138, 165,
166; Leopold I over grondwet van 1831, 143; van 1893, 305-309, 322
Grondwet (Nederland), van 1797, 81, 82; van 1798, 85; van 1801, 87; van
1805, 87; van 1814, 97-99; van 1815, 101-103; van 1840, 155; van 1848,
174-177; van 1887, 290 e.v.; van 1917, 293
Groningen, 18, 35, 44, 164
Groninger Richting, 239-242
Groote, Geert, 15
Groot-Protestantse Partij, 232
Guillaume, J.G.J.P., 357
Guizot, F., 108, 127, 144, 166, 177, 216

H

Haarlem, 23
Hadewych, 15
Hall, Floris van, 157, 158, 219, 233
Harmignie, Pierre, 377
Harris, Sir James, 49
Hartmann, Eduard von, 372
Hasselt, André van, 215
Haulleville, Prosper de, 206
Heemskerk Azn, J., 290, 305
Heemskerk, Th., 360, 406, 408
Hegel, G.W.F., 217, 242, 372
Helleputte, Joris, 374, 395-398
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Henegouwen, 14, 16, 17, 28; adel in, 51; in Franse tijd, 68, 69, 74, 76; industrie
in, 76, 118, 153; onderwijs, 111; opstand van 1789, 60, 61; sociale onlusten
in 1886, 252, 253; socialisme, 211
Hennebicq, Léon, 260
Herder, J.G., 108
Heutsz, J.B. van, 333, 335, 337, 344
Heymans, G., 371
Hoëvell, W.R. van, 222, 223, 226
Hofstede de Groot, P., 239, 241
Hogendorp, G.K. van, 122, 123, 160, 166, 233; ideeën uit de jaren 1780, 45,
58; in 1813, 95, 96; zijn Schets, 97, 98; grondwet van 1814, 99, 100, 102, 165;
ontslag van, 105; over handelsvrijheid, 117
Hogendorp, Willem van, 120
Holland, 14-21, 23, 32-36; economie in Bataafse tijd, 92; en liberalisme, 159,
164; moderaten in, 84, 159; patriottisme in, 48, 49; schulden van, 50, 84;
unitarissen in, 86
Horta, Victor, 370
Houten, S. van, 180, 246, 247, 254, 268, 271, 297, 298
Huysmans, Camille, 383-385, 417
Huysmans, J.-K., 274
Hye-Schoutheer, 109
Hymans, Paul, 329, 399, 416

I

Idenburg, A.W.F., 335, 338, 339
Indische Partij, 338
Integralisme, 403, 404
Internationale, Eerste, 211, 254

J

Janson, Paul, 266-268, 270, 278-280, 306, 308, 309, 399, 412-414
Jemappes, slag bij, 67, 68
Jeune Belgique, La, 272-274, 276, 279, 388
Jottrand, Lucien, 169
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Journal de Bruxelles, 127
Jozef II, Keizer, 27, 54-56, 58, 60, 61, 71, 198
Jurgens en Van den Bergh, 343
Juste, Théodore, 181

K

Kant, I., 108, 110
Kappeyne van de Coppello, J., 247, 248, 260, 268, 271
Karel de Grote, Keizer, 13, 16
Karel II, Koning van Spanje, 24
Karel V, Keizer, 16, 17, 20, 103, 106, 107
Karel VI, Keizer, 24, 25
Kat Angelino, A.D.A. de, 338
Katholiek, De, 161
Katholieke Partij (België), 206, 207, 287 e.v., 300 e.v., 323, 329, 390, 394 e.v.
Kats, Jacob, 146
Kautsky, Karl, 284, 415
Kempis, Thomas à, 15
Kerk, R.-K. (België), Jozef II en, 55; in Franse tijd, 72, 76-78; onder Willem I,
112-114, 123-126, 130; in de jaren 1840, 170, 171; in de jaren 1850, 198, 199.
Zie ook Geestelijkheid, R.-K.
Kerk, R.-K. (Nederland), herstel der hiërarchie, 229 e.v.
Keulen, school van, 403
Kiesrecht (België), 103, 137, 166, 172, 202, 209, 263-272, 299, 302, 305-309,
391, 411, 413 e.v.
Kiesrecht (Nederland), 103, 137, 163, 164, 166, 263-271, 286, 287, 290 e.v.,
297, 298, 392, 405, 411, 418, 420
Kiesrechthervorming, 270
Kinker, Johannes, 108, 169
Kloos, Willem, 276, 277, 291, 369
Kol, H.H. van, 334, 339
Koloniën, zie Kongo en Nederlandsch Oost-Indië
Kongo, 304, 305, 311-329
Koninklijke Pakketvaartmaatschappij, 330
Koninklijke Petroleummaatschappij, 345
Krause, K.C.F., 107, 217
Kruger, Paul, 350, 352
Kurth, Godefroid, 363, 396
Kuyper, Abraham, 209, 252, 301, 390, 392, 401; buitenlandse politiek van,
350, 352-354, 356, 357; en dienstplicht, 294, 295; en Domela Nieuwenhuis,
285, 286; en kiesrecht, 298, 405; en koloniale politiek, 333, 335; leer van,
249-251; en onderwijs, 406; en Schaepman, 291; en sociale wetgeving, 407,
408, 410; en Stoecker, 180
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Lambermont, Auguste, 312, 313, 318, 322
Lamennais, H.F.R. de, 126, 136, 147, 160, 161, 373
Lamprecht, Karl, 363, 364
Lantsheere, Léon de, 396, 398
Lassalle, F., 422
Latijn, als onderwijstaal, 56, 107, 114
Laurent, François, 192-194, 196, 208, 217, 218, 271
Laveleye, Emile de, 184, 193, 201, 202, 208, 222, 271, 281
Lebeau, Joseph, 127, 147, 152
Lebrun, Pierre, 68
Ledeganck, K.L., 109
Leerplicht, 248, 400, 407, 416
Leiden, 15, 23, 36; school van, 403
Leipzig, slag bij, 95
Lemonnier, Camille, 266, 272
Lenin, V.I., 368, 420, 422
Lennep, D.J. van, 109, 110
Leo XIII, Paus, 300, 302, 374, 395, 403
Leopold I, Koning, 139, 207, 312; dood van, 199; karakter van, 143, 144, 303,
304; politiek van, 147, 151, 171; en Willem II, 156, 165
Leopold II, Koning, 184, 185, 219, 306-308, 346, 363, 376, 378; en Banning,
186; buitenlandse politiek van, 354, 356, 357; karakter, 303, 304; Kongo-politiek,
311-329; en Luxemburgse kwestie, 191
Leopold II, Keizer, 61
Leuven, Collegium Philosophicum, 114, 130; Katholieke Universiteit van, 150,
170, 203, 373 e.v.; seminarie van 1786, 55; Universiteit van, 56
Leyds, W.J., 351
Liberalen (België), doctrinaire liberalen, 127-129, 134-136, 143, 147, 167-169,
171, 172, 176 e.v., 192 e.v., 199 e.v., 245, 271; links-liberalen, 75 e.v., 199-203,
245, 278; radicale liberalen, 169, 172, 270 e.v., 277 e.v.; en Kongokwestie,
321, 323, 328,
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329; na 1893, 391, 414, 416
Liberalen (Nederland), in 1830, 141; in de jaren 1840, 158, 159; doctrinaire
liberalen, 161 e.v., 176 e.v., 216 e.v., 234, 236, 244-246, 252, 253, 271;
links-liberalen, 175 e.v., 244 e.v., 253, 254, 278; radicale liberalen, 270 e.v.,
277 e.v.; kabinetten van 1891-1901, 295-296, 406-407. Zie ook Liberale Unie,
Vrijzinnig-Democratische Bond
Liberale Unie, 281, 423, 424
Liberté subsidiée, stelsel van, 288, 399, 411
Ligue de l'Enseignement, 184
Ligue nationale pour la réforme électorale, 270
Limburg, 14, 16, 18, 28, 139, 140, 142, 146, 150, 151, 179, 190, 237, 346;
school van, 401 e.v.
Locke, John, 44, 48
Lodewijk de Vrome, 13
Lodewijk Filips, Koning, 104, 105, 139, 144
Lodewijk Napoleon, Koning, 87, 90
Lodewijk XIV, Koning, 28, 46, 80
Londen, conferentie van, over België, 138-140, 178; over Luxemburg, 237
Lotharingen, 13, 14
Lotharius, Keizer, 13
Louter, J. de, 348, 349
Luik, 13, 18, 28, 29; en Belgische Opstand, 134; in Franse tijd, 68, 70, 74;
industrie in, 118, 153; Kinker te, 108; oppositiepers, 127; orangisme, 150, 194;
de school van, 396, 407; sociale onlusten van 1886, 262, 263; socialisme, 211;
de universiteit, 170
Luther, M., 239
Luxemburg, 179; seminarie van 1786, 55; en Boerenkrijg, 73; in de jaren 1830,
139, 140, 142, 146, 150, 151; in 1867, 190, 191, 236
Luxemburg, Rosa, 367, 368, 421
Luzac, Elie, 41, 44, 45

M

Maanen, C.F. van, 105, 106, 108, 111, 129, 134, 135, 157, 192
Maasbode, De, 403, 404
Maastricht, 158
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, 184
Maatschappij van Weldadigheid, 121
Maeterlinck, M., 259, 275, 364
Malou, Jules, 200
Malthus, T.R., 120, 253
Man, Hendrik, de, 415
Margaretha van Vlaanderen, Gravin, 16
Maria Theresia, Keizerin, 30
Maritain, Jacques, 377
Marnix van St.-Aldegonde, 176
Marx, Karl, 161, 168, 169, 280, 282, 284, 422
Mathieu Laensbergh, 127
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Mechelen, 28, 60; katholieke congressen te, 206
Mees, W.C., 216, 252, 253
Meetingpartij, 205, 206, 212, 397
Mercier, D.F.F.J., 364, 374-376, 383, 385, 396
Mérode, Félix de, 136, 207
Mérode-Westerloo, Henri de, 125, 126
Metternich, K.W.L. von, 123, 143
Mill, John Stuart, 200, 242
Moderaten, 84-87, 157-159, 164, 233, 234
Modernisme, katholiek, 403, 404; protestants, 242-244
Montalembert, Charles, 206
Montesquieu, Charles de, 44, 48, 55, 82
Morel, E.D., 325, 328
Morris, William, 370, 387
Mulder, G.J., 231-233
Multatuli (Ed. Douwes Dekker), 184, 223, 255, 271
Mijer, P., 236

N

Namen, 16, 28, 68, 74, 76
Napoleon, Keizer, 74, 78, 80, 87, 89, 90, 95, 101, 111, 122
Napoleon III, Keizer, 104, 105, 187, 188, 190, 199, 202, 237
Nationaal Congres, 136-139, 145
Nationale Conventie, 69
Nationale Conventie van België en Luik, 68, 69
Nationale Vergadering, 81-85
Nationalisme (België), in patriottentijd, 56-58, 63, 145, 146, 150; in Franse tijd,
93; tijdens Verenigd Koninkrijk, 124, 125; en de doctrinaire liberalen, 162, 163,
167; in tweede helft 19de eeuw, 181; van Picard, 259, 260
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Nationalisme (Nederland), in patriottentijd, 42, 43, 47, 62; in Bataafse tijd,
83-85, 88, 93; tijdens Verenigd Koninkrijk, 109; doctrinaire liberalen over, 162,
163; Van Vollenhoven over, 336, 348; en Boerenoorlog, 350 e.v.
Nederlandsche Handel-Maatschappij, 119, 121, 143
Nederlandsch Oost-Indië, 142, 143, 222-226, 234-236, 330-340, 344, 345
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), 393, 417
Neerwinden, slag bij, 68, 70, 78
Neothomisme, 374 e.v., 406
Neutraliteit (België), 139, 178, 185, 187, 354 e.v.
Neutraliteit (Nederland), 180, 186, 187, 190, 353, 358
Nietzsche, F., 256, 370
Nieuwe Gids, De, 275-278, 387, 388
Noord-Brabant, 18, 33; en Belgische Opstand, 141; textielindustrie, 221;
unitarissen in, 86, 93
Noord-Nederlandsch Verbond tot bevordering van Algemeen Stemrecht, 270
Noot, Hendrik van der, 56, 58-62, 94, 99, 116, 124
Nothomb, J.B., 147, 170
Nuyens, W.J.F., 252
Nyssens, Albert, 308

O

Onafhankelijke Partij, 299, 304
Onderwijs (België), lager, 66, 111, 170, 171, 174, 176, 200, 202, 203, 239,
299, 303, 416; middelbaar, 111-114, 170, 197, 198, 213, 385, 386; hoger, 114,
115, 170, 197, 381 e.v.
Onderwijs (Nederland), 166; lager, 89, 111, 176, 239-242, 244, 247-249, 251,
292, 293, 406, 420; middelbaar, 112, 197, 198, 342; hoger, 114, 115, 406; in
Nederlandsch Oost-Indië, 336-338
Opzoomer, C.W., 217-219, 242
Oranjepartij, compositie van, 43, 48; ideeën van, 44, 45; politiek van, 46, 49;
in Bataafse tijd, 81-83, 87, 94; in 1813, 101; in België, 137, 138, 149, 150, 168,
169, 185, 194
Ostwald, Wilhelm, 379
Overijssel, 18, 32, 33, 35; en Belgische Opstand, 141; federalisten uit, 83, 84;
liberalisme in, 164; textielindustrie, 121, 143, 158, 221, 343, 401; unitarissen
in, 86, 93

P

Paepe, Caesar de, 265, 266, 284
Palingoproer, 261, 263
Palmerston, H.J.T., 143
Pannekoek, Anton, 368, 389, 402
Parti progressiste, 278
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Patrimonium, 254
Patriotten, in België, 58; in Nederland, 40, 42, 43, 46-49, 62. Zie ook
Federalisten, Moderaten, Unitarissen
Péreire, I., 221
Périn, Charles, 208, 209, 300, 301
Philips’ Gloeilampenfabriek, 343
Picard, Edmond, 258-260, 266, 267, 273, 274, 301, 363
Pierson, Allard, 243
Pierson, N.G., 296, 297, 339, 406
Pirenne, Henri, 260, 361-364
Pius IX, Paus, 207, 208, 230, 231, 300, 403
Pius X, Paus, 403, 404
Poels, H.A., 402, 403, 409
Potgieter, E.J., 162, 163
Potter, Louis de, 129, 136, 146
Pottier, Antoine, 396
Praet, Jules van, 144
Price, R., 47, 48
Priestley, J., 48
Proudhon, P.J., 282, 284

Q

Quaregnon, programma van, 284
Quetelet, A., 104

R

Radicalen, zie Liberalen
Raepsaet, J.J., 102, 116
Raet, Lodewijk de, 380-383, 386
Ravesteyn, W. van, 422
Recht voor Allen, 285, 286
Reclus, Elisée, 266, 387
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Renkin, J., 328, 397, 398
Rerum Novarum, 292, 302, 395, 397, 399
Réveil, het, 239, 242
Revue de Belgique, 201, 202
Revue nationale de Belgique, 152, 171, 202
Rhodes, Cecil, 311
Ricardo, D., 120, 253
Rodenbach, Albrecht, 215
Rodenbach, Georges, 259, 260
Rodin, Auguste, 259
Roentgen, G.M., 117
Rogier, Charles, 168, 193, 194, 206, 212, 216; in 1830, 136, 137; en Banning,
185, 186; eerste kabinet, 171, 172, 177, 197-199; tweede kabinet, 178, 199;
en Luxemburgse kwestie, 190-191; zijn Mathieu Laensbergh, 127; politiek van,
147; politiek tegenover Nederland, 151, 188-190; en spoorwegen, 152; en
taalprobleem, 148
Rogier, Firmin, 127
Roland Holst, Henriëtte, 366, 367, 369, 412, 422
Romantiek, 107-110, 121-125, 127, 128, 162-164, 167, 169, 276
Rooms-Katholieke Staats Partij, 287 e.v., 392, 400 e.v.
Rooms-katholieken (België), en Belgische Opstand, 135, 136;
liberaal-katholieken in tweede helft 19de eeuw, 196, 198, 199, 203 e.v., 300,
301; links-katholieken en unionisme, 144-147; politiek van, 129. Zie ook
Christen-democratie, Katholieke Partij, Ultramontanen
Rooms-katholieken (Nederland), in Bataafse tijd, 93, tijdens Verenigd Koninkrijk,
125, 129; en Belgische Opstand, 141; in de jaren 1840, 160, 161, 165; herstel
der hiërarchie, 229 e.v.; in derde kwart 19de eeuw, 251, 252; op einde der
19de eeuw, 400 e.v. Zie ook Roomsch-Katholieke Staats Partij
Rothschild, firma, 151
Rotterdam, 22, 23, 37, 117, 119, 158
Rotterdamsche Lloyd, 330
Rousseau, Pierre, 30
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[Deel 2. 1914-1980]
IX. Oorlog
1. België van 1914 tot 1918

Door een heel complex van factoren was het de Belgische politici tientallen jaren
lang onmogelijk gemaakt om het probleem van de defensie nuchter te ontleden. De
diplomatieke deskundigen zagen niet bijtijds dat de veiligheid van België door de
internationale ontwikkelingen werd verzwakt en bleven vertrouwen stellen in de
traditionele neutraliteitsgaranties1.. Ondanks de moderne waardering die de
christen-democraten voor krachtige nationale weerbaarheid gingen voelen, hield
de regerende katholieke partij in het algemeen vast aan de oude morele reserves
ten aanzien van het leger en het kazerneleven, waaraan men het beste deel van
de jeugd niet wilde blootstellen. Militaire hervormingen waren bovendien politiek
riskant. De bevolking had geen belangstelling voor het leger; ieder die het waagde
om te pleiten voor een grotere krachtsinspanning, werd door de publieke opinie al
gauw als militarist veroordeeld. Overigens was het probleem, afgezien van zulke
subjectieve factoren, waarschijnlijk objectief onoplosbaar. Ook met een goed
georganiseerd leger immers zouden de Belgen slechts korte tijd tegen de Duitse
troepen hebben kunnen standhouden. In de kern van de zaak was het probleem er
een van politieke, niet van militaire aard en juist daarom uitzonderlijk ingewikkeld.
Door generaties van Belgische theoretici was de neutraliteit opgevijzeld tot een
zowel moreel als praktisch uitermate geruststellend gegeven. Het was ondenkbaar
dat Belgische staatslieden haar zouden doorbreken om zich bij de Entente te voegen.
Een dergelijke geestelijke en diplomatieke revolutie was in het klimaat van deze
jaren volstrekt uitgesloten en werd door vrijwel niemand bepleit, ook al daarom niet
omdat de Belgen ideologisch op geen enkele manier aan de zaak van de Entente
verbonden waren.
De Belgische politici en de Belgische publieke opinie waren in de jaren vlak voor

de Eerste Wereldoorlog Duitsland zeer welgezind. In Brussel voelde de Franse
gezant zich bepaald geïsoleerd; de Belgische haute société en het Belgische
ministerie van Buitenlandse Zaken omringden de Duitse gezant met meer
belangstelling2.. Omstreeks 1910 slaagde Duitsland erin Frankrijk als de belangrijkste
handelspartner van België van de eerste plaats te verdringen. In het bekende boek
van de Fransman Henri Char-
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riaut uit 1910, La Belgique moderne, blijkt herhaaldelijk diens diepe ontsteltenis over
de successen van de Duitsers en hun snelle penetratie in het Belgische leven.
Vooral de Vlaamse katholieken waren zeer onder de indruk van de ernst der Duitsers,
van hun tucht en hun zedelijkheid. Maar ook in de kleine wereld van de intellectuelen
was het Duitse prestige aanmerkelijk groter dan het Franse; de Belgische studenten,
aan hun eigen universiteiten allen in het Frans opgevoed, gingen veel vaker enkele
semesters studeren in Duitsland dan aan de Sorbonne3.. Slechts één categorie van
de bevolking was en bleef met grote nadruk pro-Frans: het officierenkorps dat trots
was op de Franse taal van zijn milieu en de Franse vorm van eigen manieren - in
een leger overigens waarvan het grootste deel, bestaande uit Vlaamse
boerenjongens, geen Frans kende en zo'n tien procent analfabeet was. Uit deze
kringen kwamen de angstige en, zoals later bleek, zeer juiste waarschuwingen tegen
de dreiging van een Duitse inval. Pas in 1912 besloot de leider van de katholieke
regering, Charles de Broqueville, die in 1892 als antimilitarist in de Kamer was
gekomen en in 1909 geen steun had gegeven aan het wetsvoorstel over de
persoonlijke dienstplicht, dat een diepgaande militaire hervorming noodzakelijk was.
De Duitse legeruitbreiding van 1912 en bepaalde in Brussel ontvangen informaties
schijnen bij hem de doorslag te hebben gegeven4.. In 1913 werd een nieuwe
defensiewet aangenomen die inderdaad een belangrijke wijziging van de tot dat
ogenblik gevoerde politiek betekende.
Relatief was het Belgische leger sinds 1839 steeds zwakker geworden. Volgens

de militaire deskundigen was het in 1839 voortreffelijk geweest en had het ook in
1870 nog voldoende kwaliteit en omvang. Daarna echter was de betekenis ervan
in een Europa, waar de algemene dienstplicht de kracht van de nationale defensie
overal versterkte, snel achteruitgegaan. Een dieptepunt vormde de defensiewet van
1902, een systeem waarin de verdediging van het land vooral aan vrijwilligers werd
toevertrouwd; het bleek echter totaal onmogelijk om een voldoende aantal vrijwilligers
te werven. Toen demalaise in het leger zienderogen toenam, besloot het Parlement
in 1909 na een discussie die zich een jaar lang voortsleepte, eindelijk de dienstplicht
van één zoon per gezin in te voeren. De zo verkregen vergroting van het jaarlijkse
contingent dienstplichtigen (13 300 in 1902, 19 000 in 1909) werd gecompenseerd
en ontkracht door een verkorting van de diensttijd tot vijftien maanden. In 1913 werd
het jaarlijkse contingent tot 33 000 verhoogd, doordat de clausule dat per gezin
slechts één zoon dienen moest, werd opgeheven. De bedoeling was dat de totale
sterkte van het leger zo spoedig mogelijk van de geprojecteerde 180 000 man van
1902 en 1909 op 340 000 man zou worden gebracht. In 1914 was dit getal echter
nog lang niet bereikt. Na de mobilisatie bleek het hele leger niet veel meer dan 200
000 man te tellen, waarvan ongeveer 120 000 in het
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veldleger. In vergelijking met 1839, toen het leger 100 000 man telde bij een
bevolking die bijna de helft kleiner was, toen het goed geoefend en uitgerust werd
en te maken had met veel beperktere legers in het buitenland, was de militaire kracht
van België in 1914 aanmerkelijk zwakker5.. Deze zwakheid werd nog vergroot door
fundamentele onenigheid tussen De Broqueville en koning Albert over strategie en
legerleiding. Dientengevolge was op het ogenblik dat de algemene mobilisatie werd
afgekondigd, op geen enkel niveau van overleg een beslissing gevallen over de
strategie die bij een Duitse inval moest worden gevolgd.
Tot op het laatste moment heeft de Belgische regering aan de striktst mogelijke

interpretatie van de neutraliteit vastgehouden. Dit ging zo ver dat de
Ententemogendheden eigenlijk niet goed wisten wat voor houding België bij een
eventuele Duitse inval zou aannemen. Juist omdat de regering weigerde zich te
binden en slechts verzekerde het land zelfstandig tegen elke invaller te zullen
verdedigen, leek het niet onmogelijk dat zij het, algemeen als zeer zwak beschouwde,
Belgische leger zich zou doen beperken tot een gebaar en daarna onmiddellijk zou
laten terugtrekken of laten capituleren. Het merkwaardige was dat de regering over
zo'n mogelijkheid in feite inderdaad nog geen besluit had genomen. Men wilde zich
eenvoudig niet verdiepen in de vraag wat er precies gebeuren moest, wanneer de
garanties van 1839 waardeloos bleken en de Franse of Duitse legers Belgisch
grondgebied zouden betreden. Pas op 31 juli 1914 kondigde de Belgische regering
de algemene mobilisatie af. Zij deed dit om 7 uur 's avonds na drie uren van overleg
in een door de Koning bijeengeroepen vergadering van de ministerraad, op grond
van berichten over het uitroepen van de ‘Kriegsgefahrzustand’ in Duitsland, het
transport van Franse legereenheden naar het oosten en, een doorslaggevend
element, de afkondiging van de algemenemobilisatie in Nederland, die om halftwee
in de middag had plaatsgevonden.
De Belgische mobilisatie verliep ordelijk. Op 1 augustus vernamen de ministers

dat de Duitsers op het punt stonden Luxemburg binnen te trekken. In de avond van
2 augustus, een zondag, bood de Duitse gezant aan de Belgische minister van
Buitenlandse Zaken een ultimatum aan, waarin de Duitsers die beweerden een
Franse opmars door Belgisch territoir te verwachten, zelf vrije doortocht eisten. Een
uur later verwierp de ministerraad dit unaniem. Kort daarna kwam de zogenaamde
Kroonraad bijeen, waaraan behalve de Koning en het kabinet ook de Ministers van
Staat en enkele hoge officieren deelnamen. In deze vergadering schijnt de discussie
heftig te zijn geweest6.. Pas hier werden de kardinale vragen ter sprake gebracht.
De katholieke leider Woeste, die Minister van Staat was, wilde, naar het schijnt, wel
protesteren tegen het ultimatummaar het niet afwijzen. Toen bleek dat de overgrote
meerderheid van de vergadering absoluut weigerde
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het te aanvaarden, drong hij aan op een slechts symbolische verdediging. Toen hij
ook in deze opvatting vrijwel alleen bleek te staan, begon een debat tussen twee
generaals over de te volgen strategie. Tevens werd gevraagd welke positie men
tegenover de Ententemogendheden zou innemen, maar de kwestie kwam niet aan
behandeling toe. Het resultaat van de besprekingen was, dat het Duitse ultimatum
werd afgewezen zonder dat er een overeenkomst over de militaire en
internationaal-politieke consequenties tot stand was gebracht. In de vroege ochtend
van 3 augustus werd de Belgische weigering aan de Duitse gezant meegedeeld. In
de morgen van 4 augustus antwoordde deze dat de Duitse troepen op die zelfde
dag België zouden binnenvallen. Even later sprak koning Albert het Parlement toe;
zijn korte, zeer krachtige rede werd in diepe stilte aangehoord en in ontroerde
eensgezindheid toegejuicht. Dat de Belgen hun grondgebied zouden verdedigen,
was nu volkomen duidelijk, al gaven de Duitsers nog steeds de hoop niet op dat
deze verdediging zich tot een demonstratie zou beperken. Maar de Belgische
eensgezindheid was inderdaad volkomen. In de vergadering van de Kroonraad
hadden de liberale vertegenwoordigers de scherpste houding tegenover de Duitse
eisen aangenomen. In het Parlement juichten ook de socialisten de Koning op 4
augustus luide toe. Vandervelde, de voorzitter van Tweede Internationale,
aanvaardde een benoeming tot Minister van Staat en nam daardoor namens zijn
partij de morele verantwoordelijkheid voor de politiek van de katholieke regering op
zich. Het is niet merkwaardig dat dit gebeurde; wel is het merkwaardig dat het geen
discussie behoefde. Blijkbaar wilden de Belgische socialisten geen reserve bewaren
tot de patriottische emoties die zich in deze eerste augustusdagen zo heftig
openbaarden. De vaderlandslievende retoriek van de socialistische kranten
onderscheidde zich in niets van die der liberale of katholieke pers.
De Duitse aanval was intussen in de vroege ochtend van 4 augustus begonnen.

In snel tempo trok het leger naar Luik, dat met zijn forten een obstakel was op de
weg naar Frankrijk. De Belgen konden de val van Luik niet verhinderen; toch
slaagden zij erin de stad één dag langer te houden dan de Duitse strategen hadden
voorzien en de Maasforten nog enkele dagen meer, hetgeen concrete militaire
betekenis had, maar vooral een psychologisch effect. De hoofdmacht van het
Belgische leger concentreerde zich in de buurt van Leuven, zowel om Brussel te
beschermen als om het contact met Antwerpen open te houden. Zij deed weinig en
toen zij door een Duits leger van ongeveer 200 000 man werd aangevallen, trok zij
zich op 20 augustus met ernstige verliezen en tegen de wil van de Franse legerleiding
terug op de forten van Antwerpen. Op die zelfde dag marcheerden de Duitsers
Brussel binnen. De debâcle kwam toch nog als een schok. De eerste veertien dagen
van de oorlog werden in die streken en
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steden van België waar niet gevochten werd, gevierd met groot enthousiasme over
de heldhaftige krijgsverrichtingen - de Belgische generale staf gaf zeer opgewekte
communiqués uit - en met de vlaggen uit. De zeer kostbare Antwerpse forten, waarin
zich het hele Belgische leger - er waren 90 000 man veldtroepen en 60 000 man
aan garnizoentroepen over - verschanste, waren zowel ouderwets als onvoltooid7..
Maar de Duitsers die op weg waren naar Parijs, lieten Antwerpen voorlopig met rust
en moesten zelfs enkele Belgische uitvallen toestaan. Pas op 27 september, na
hun nederlaag aan de Marne, vielen zij de stad aan. Weerstand bleek al na enkele
dagen vruchteloos en catastrofaal. Hulp uit Engeland kwam te laat en was te gering.
Op 7 oktober trok de Koning het grootste deel van de troepen uit de vesting terug.
In de volgende dagen verlieten ook de andere troepen, waaronder 2000 Britse
mariniers, de stad; 30 000manweken uit naar Nederland. Op 10 oktober capituleerde
Antwerpen.
Het oorlogsgeweld dat over België trok, was nodeloos wreed. In augustus

reageerden de nerveuze Duitse soldaten in een sfeer van pathologisch wantrouwen
met extreme represailles op elke onverwachte beweging van de burgerbevolking,
op elk onverklaarbaar incident, op elke verdachtmaking. De Belgische militaire
tegenstand was taaier, de burgerbevolking was vijandiger dan de Duitsers hadden
verwacht. Al gedurende de eerste dagen vormde zich in het Duitse leger en in de
onverantwoordelijke Duitse pers de zwarte legende van de Belgische francs-tireurs
- herinnering aan de ervaringen in het Frankrijk van 1870 - die Duitse soldaten
volgens nauwkeurige plannen aanvielen en gruwelijk martelden. In de Kölnische
Volkszeitung verschenen van 6 augustus af artikelen over ‘het beest in België’, ‘uit
het wilde België’, ‘Luikse gruwelen’, waarin de ongelooflijkste berichten over mateloze
Belgische wreedheden te lezen stonden8.. De strafmaatregelen die de Duitse
soldaten, verontrust door onverwachte schoten, namen waren uitermate streng. Zij
fusilleerden zonder vorm van proces of nauwkeurig onderzoek talloze willekeurig
gekozen of willekeurig beschuldigde burgers en staken talloze huizen in brand. In
de provincie Luik vielen onder de burgerij ongeveer 1200 slachtoffers, in de provincie
Luxemburg 842; in de provincie Namen steeg het aantal tot 2000; in de provincie
Brabant - met Leuven waar van 25 tot 28 augustus de binnenstad en de oude
bibliotheek in vlammen opgingen - stierven 839 mensen onder de Duitse kogels, in
Henegouwen ongeveer 350. In deze provincies werden bijna 16 000 huizen en
gebouwen verbrand9.. De terreur was wild en nodeloos, zij was niet systematisch
in de zin dat zij zorgvuldig was overwogen en voorbereid en in dienst werd gesteld
van een oorlogsdoel10.. Het is echter begrijpelijk dat zij in de geallieerde propaganda
wel degelijk op deze manier werd afgeschilderd. Het is eveneens begrijpelijk dat zij
een ware paniek veroorzaakte in Antwerpen, toen die stad in begin oktober
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werd aangevallen, al was de harde willekeur van het Duitse optreden toen al zeer
gematigd. Minstens een half miljoen mensen, voor een deel vluchtelingen die er
een voorlopig onderkomen gevonden hadden, verlieten overhaast de stad.
Honderdduizenden zochten bescherming in Nederland11..
De resten van het Belgische leger werden door koning Albert naar posten achter

de IJzer gebracht en hielden daar van 18 oktober af tegen een groot Duits offensief
acht dagen lang onder zware verliezen stand; toen de Belgen de sluizen bij
Nieuwpoort openden zodat de IJzervlakte vrijwel onbegaanbaar werd, gaven de
Duitsers hun aanvallen voorlopig op. De wegen naar de havens aan het Nauw van
Calais bleven afgesneden. Maar het Belgische leger was tot slechts 60 000 man
geslonken. Het duurde jaren voor het weer tot ongeveer zijn sterkte van begin 1914
aangroeide - door het opkomen van nieuwe lichtingen in het kleine, niet door de
Duitsers bezette gebied aan de IJzer, door de komst van vrijwilligers die uit de
bezette delen van het land wisten te ontsnappen of van mensen die uit Antwerpen
waren gevlucht naar een van de geallieerde landen en terugkeerden om dienst te
nemen. Zodoende was in het begin van 1918 het leger 170 000 man sterk12.. Heel
veel was dat niet. Het aantal vrijwilligers is in België niet bijzonder groot geweest.
Zelfs in augustus 1914, toen jongemannen zich in de eerste opwinding vrijwillig
meldden om de Duitse belediging te wreken, bleef het totale aantal beneden de 20
000, wat vrij klein is, gegeven het beschikbare potentieel; de meeste jongemannen
waren door het eigenaardige militaire stelsel van voor 1913 immers buiten dienst
gebleven. Het waren bovendien vrijwel allemaal mannen uit de steden; de
boerenbevolking meldde zich niet13.. In de vier volgende jaren waren het in totaal
naar schatting ongeveer 30 000 die zich waagden aan het riskante, maar niet
onmogelijke avontuur om het bezette deel van België te verlaten - dat is minder dan
één lichting volgens de wet van 191314.. België heeft aan de oorlog niet een hele
generatie hoeven te offeren.
Van oktober 1914 af was heel België, op het kleine stukje aan de IJzer na, door

de Duitsers bezet. De Belgische regering was uitgeweken en vestigde zich in Le
Havre. Koning Albert echter bleef met het leger op Belgisch grondgebied en weigerde
pertinent dit te verlaten. Het bezette gebied werd door de Duitsers in twee zones
verdeeld, dat van de zogenaamde étappe, dicht bij het front en onder militair regime
(Oost-Vlaanderen, het westen van Henegouwen en het zuiden van Luxemburg) en
de rest, ongeveer twee derde van het Belgische territoir, waar de Duitse
Gouverneur-Generaal - van december 1914 tot zijn dood in april 1917 was dat de
bejaarde Pruisische officier von Bissing - als overheid optrad. In beide delen was
de regering strikt en streng. Zij was echter in het algemeen correct en het niveau

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



13

van het Duitse ambtenarenapparaat was hoog. Van enig actief verzet tegen de
bezetter is geen sprake geweest. De Belgische ambtenaren werkten door en
tekenden, op aanraden van de Belgische regering, een verklaring dat zij hun uit het
oorlogsrecht afgeleide verplichtingen loyaal zouden nakomen. Ook na de oorlog
prezen de Belgische patriotten met grote nadruk de discipline en het geduld die de
Belgen tijdens de oorlog getoond hadden. De situatie was feitelijk anders dan in de
tijd van de Franse bezetting of van de Tweede Wereldoorlog en zij werd anders
ondergaan. De betrekkingen met de bezettende macht waren zakelijker, koeler en
werden niet door ideologische factoren beheerst. Wat de Duitsers ook voor plannen
met België gehad mogen hebben, zij beschikten niet over een nieuwe
levensbeschouwing die zij aan met wapenen verslagen volkeren wilden opdringen.
De Duitse bezetting leidde in België niet tot partizanenstrijd; zij bracht stilstand.

Wel werd in het kleinbedrijf en uiteraard in de landbouw doorgewerkt, maar de
grotere industrieën staakten de produktie of verminderden haar aanzienlijk. De
neiging om alle arbeid zoveel mogelijk te beperken was vrij algemeen. Een groot
deel van de kranten hield op te verschijnen omdat de directies weigerden een
publikatievergunning aan te vragen. Ondanks de dringende verzoeken van de
bezetters waren de docenten aan de universiteiten niet bereid college te geven en
examens af te nemen. Volgens hen was vrije wetenschap in een bezet en geïsoleerd
land onmogelijk; bovendien vonden zij het in strijd met elementair fatsoen om
onderwijs te verstrekken aan jonge mannen die slechts daarom gelegenheid tot
studie hadden omdat zij zich aan hun vaderlandse plicht onttrokken en nalieten zich
voor het Belgische leger te melden15.. Ook het hele raderwerk van de politieke actie
kwam stil te staan. In deze uitzonderlijke toestand manifesteerden zich de oude
krachten, die het gemeenschapsleven schenen te beheersen, niet meer. De regering
was uitgeweken; het Parlement en de provinciale raden kwamen niet bijeen. De
partijen trokken zich uit de openbaarheid terug. De vooroorlogse problemen verloren
hun urgentie, de vooroorlogse tegenstellingen hun scherpte. De conflicten tussen
‘rechts’ en ‘links’, tussen confessionelen en anticonfessionelen, tussen conservatieve
en democratische katholieken, tussen doctrinaire en progressieve liberalen werden
niet bijgelegd maar opgeschort tot betere dagen. Plotseling hielden politiek en
ideologie op de maatschappij te beheersen.
Deze overal doordringende stagnatie die de vier bezettingsjaren voor vele

honderdduizenden Belgen maakte tot een lange en uiterst saaie vakantie, kan
natuurlijk niet als het gevolg van een bewuste en weloverwogen geste van het
Belgische volk en het resultaat van een op gigantische schaal bedreven lijdelijk
verzet worden verklaard. Zij werd in sommige gevallen echter wel zo gebruikt. Om
alle mogelijke redenen heeft noch de econo-
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mische en intellectuele elite noch de massa van de bevolking meegewerkt aan de
Duitse pogingen om de stagnatie te doorbreken en het leven weer op gang te
brengen. De passiviteit waarmee men de bezetting onderging, hield op zichzelf
geen verzet in; zij kon echter tot een vorm van verzet worden op die ogenblikken
waarop de Duitsers actieve steun voor hun oorlogsinspanning eisten. Nu was de
Duitse politiek echter vrij ondoorzichtig. Zij had iets grilligs; het leek of haar
doeleinden en methoden herhaaldelijk veranderden. Niemand kende de diepere
oorzaken van die zwenkingen, omdat de details van de Duitse plannen met België
natuurlijk niet in openbare discussie werden gebracht. Officieel was niet meer bekend
dan dat de Duitse regering garanties wilde bezitten tegen een herhaling van de
gebeurtenissen van 1914, toen zij - volgens haar voorstelling - door de aanvallende
politiek van de Entente, die samenwerkte met België, gedwongen werd een
verdedigingsoorlog te beginnen. In het algemeen waren alle Duitse instanties die
vorm hielpen geven aan de oorlogspolitiek, het erover eens dat België permanent
tot de Duitse invloedssfeer zou moeten gaan behoren. De vooral door extreme
flaminganten verspreide bewering dat de Belgische staat vóór 1914 de politiek van
de Fransen willoos volgde - een onjuiste bewering -, kwam de Duitsers natuurlijk
goed van pas en het werd dan ook als vanzelfsprekend beschouwd dat België uit
de Franse invloedssfeer moest worden losgemaakt. Dit kon gebeuren door annexatie.
De Gouverneur von Bissing zag daarin inderdaad de oplossing; de militairen en
pangermanistische verenigingen zoals de Alldeutscher Verband steunden deze
doelstelling evenzeer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rijkskanselier
Bethmann Hollweg en de politieke afdeling van het Gouvernement-Generaal te
Brussel waren echter meer geporteerd voor een voorzichtiger beleid en zochten
naar middelen om België aan Duitsland te binden zonder het bezet te houden of op
te nemen in het Rijk16..
Eigenlijk deed deze tegenstelling er in de praktijk overigens niet veel toe. Binnen

beide stelsels immers ontstonden identieke problemen. Vanuit beide gezichtspunten
was het de vraag of het land, dat op de een of andere wijze bij Duitsland zou worden
aangesloten, een sterk dan wel een zwak België moest zijn. Het viel moeilijk te
beoordelen of een België waarvan de economische kracht gehandhaafd werd, een
vergroting van het Duitse potentieel zou betekenen dan wel een ernstige concurrent
voor het Duitse bedrijfsleven. Het was evenmin duidelijk of de betrekkelijke
zelfstandigheid die de Duitse burgerlijke autoriteiten aan de Vlamingen en Walen
wilden laten, de betrekkingen met Duitsland zou vergemakkelijken dan wel een
hindernis zou vormen tegen het indringen van Duitse macht. Op grond van deze
redeneringen waren twee politieke richtlijnen denkbaar. Men kon België zoveel
mogelijk intact laten en sparen, zodat het hele potentieel van het land na een Duitse
zege onverkort aan de overwinnaar ten dienste zou
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staan. Men kon, anderzijds, de Belgische eenheidsstaat breken, de innerlijke
spanningen tussen volksgroepen en klassen verhevigen, de grote industriële
bedrijven verwoesten, zodat het land ontwricht zou worden en buiten staat zou zijn
na de oorlog tegenstand tegen Duitse exploitatie te bieden. In feite echter voerden
de Duitsers noch de ene noch de andere politiek consequent door. De eerste politiek,
waarvoor von Bissing het meeste schijnt te hebben gevoeld, moest op wezenlijke
punten wijken voor de eisen van de militairen en de economische deskundigen die
goederen en arbeiders uit België vorderden. De tweede politiek kwam pas in 1917
goed op gang. Zij leed echter aan ernstige inwendige tegenstrijdigheden en bleef
een improvisatie. Wel werd de bestuurlijke scheiding van Vlaanderen en Wallonië
doorgevoerd en werd het Vlaamse separatisme aangemoedigd, wel werd de
economische infrastructuur voor een belangrijk deel verwoest, maar dit gebeurde
in een periode toen de oorlog ongunstig verliep en op de steun van Vlamingen of
arbeiders, waar de Duitsers behoefte aan hadden om de splijting van land en natie
te bewerken, juist door de harde geweldpolitiek die zij gingen voeren, niet te rekenen
viel.
Het gevolg van deze onzekerheid was dat de Duitsers in hun politiek bleven

aarzelen tussen twee onverzoenlijke houdingen. Zij wilden zich enerzijds beperken
tot niet meer dan zakelijk bestuur van een dicht bij het front gelegen gebied, waar
men geen onrust riskeren kon. Von Bissings teruggetrokkenheid karakteriseerde
deze politiek. Hij zocht nauwelijks contact met de bevolking en administreerde het
land zoveel hij kon binnen het kader van de vooroorlogse Belgische wetgeving. Met
deze tactiek in strijd waren anderzijds de maatregelen die hij gedwongen was te
nemen ten bate van de Duitse oorlogsinspanning en ten bate van BethmannHollwegs
concepties. Hij moest oorlogsschattingen innen, machines, goederen en
arbeidskrachten leveren, de Vlamingen winnen voor de Duitse zaak en de ontbinding
van de Belgische staat voorbereiden, dat wil zeggen, ernstige schade toebrengen
aan de economie en diepgaande hervormingen doorvoeren in het staatkundige
bestel. De Belgische bevolking reageerde in het algemeen negatief op de plotselinge
en onsamenhangende Duitse initiatieven waarvan zij zich het slachtoffer voelde.
Op zulke momenten groeide de door de burgerlijke elite zorgvuldig en planmatig
geleide passiviteit van het volk tot een vorm van verzet. Dat was ook in Vlaanderen
het geval, want hoe men ook over de Vlaamse politiek van de Duitsers en de
zogenaamde ‘activisten’ wil oordelen, dat zij al vóór de Duitse nederlaag mislukt
was aangezien zij geen medewerking kreeg van de massa der Vlaamse bevolking,
waarvan zij ten slotte afhankelijk was, staat buiten twijfel.
De twee grote problemen waarvoor de Belgische maatschappij onmiddellijk na

de vestiging van het Duitse bezettingsregime kwam te staan, waren de
voedselvoorziening en de werkloosheid. De grote industriële bedrijven
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waren gedwongen hun produktie te verminderen. Zij waren niet meer in staat de
noodzakelijke grondstoffen uit het buitenland te betrekken (erts voor de ijzerindustrie,
wol en katoen voor de textielindustrie) en zouden, nu de buitenlandse markt voor
hen gesloten werd, een zeer belangrijk deel van hun produkten trouwens toch niet
meer kunnen afzetten. Produktie voor de Duitse militairen met door Duitsland
geleverde grondstoffen vormde slechts in enkele gevallen een door de Belgische
industriëlen aanvaard alternatief. Over het algemeen heeft ook zware Duitse pressie
de bedrijfsleidingen niet tot dergelijke samenwerking kunnen dwingen17.. Als motief
voor deze weigerachtigheid werd altijd het Belgische patriottisme aangevoerd. In
hoeverre ook andere factoren hebben meegespeeld, is niet duidelijk en werd nooit
systematisch onderzocht18.. In de loop der jaren zijn de Duitsers ertoe overgegaan
een aantal fabrieken aan Duitse leiding te onderwerpen en met geweld weer in
bedrijf te stellen19.. Daarnaast slaagden zij erin enkele duizenden, meest kleine,
ondernemingen gaande te houden, aangezien sluiting voor de patroons totale
ondergang zou hebben betekend. Maar van de grote industrieën werkten alleen de
kolenmijnen, met uitdrukkelijke toestemming van de Belgische regering in Le Havre,
zoveel mogelijk door. Het risico dat bij staking van de produktie niet alleen de Duitse
oorlogsindustrie maar in de eerste plaats de Belgische bevolking zelf verstoken zou
worden van brandstof, vormde de oorzaak van deze beslissing. Demaatschappelijke
gevolgen van de omstandigheden waren rampzalig. Gemiddeld zijn gedurende de
oorlog een 650 000 arbeiders werkloos geweest, dat is meer dan de helft van het
aantal arbeiders en beambten in industrie en handel die in het bezette België waren
gebleven20.. Het van Belgisch patriottisch standpunt uit gezien ernstige gevaar
bestond, dat deze mensen door gunstige arbeidsvoorwaarden zouden worden
verlokt om voor de Duitsers te werken óf in België óf in Duitsland, waar zich een
steeds nijpender gebrek aan arbeidskrachten deed voelen. Het was dan ook voor
de Belgische patriotten van het hoogste belang om een steunactie te organiseren
die het hun mogelijk maakte de arbeidersklasse in de hand te houden21..
Al waren de Belgische landbouw en veeteelt zeer ontwikkeld en produktief, vooral

voor tarwe en in mindere mate haver was het land op import aangewezen. In 1913
werden meer dan vier miljoen ton levensmiddelen ingevoerd, waarvan twee derde
granen22.. Als antwoord op de geallieerde blokkade van de Duitse kusten verklaarden
de Duitsers dat zij onder deze omstandigheden geen verantwoordelijkheid
aanvaardden voor de voeding van het door hen bezette grondgebied. Aangezien
de Belgische regering geen reserves had aangelegd, was het onmiddellijk duidelijk
dat hier een ernstig probleem ontstond. Tegelijk betekende de Duitse weigering om
zelf voor voedsel te zorgen, dat het probleem door de Belgen moest worden opge-
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lost en voorts, dat de Duitsers een dergelijke oplossing verplicht waren toe te laten.
Zij gaven zodoende van het eerste ogenblik af aan de Belgen een ruimte en een
verantwoordelijkheid die in het geheel niet pasten bij de principes van het
bezettingsregime. Materieel hadden zij daar natuurlijk voordeel van; politiek was dit
voor het Duitse bewind zeer schadelijk. De organisatie die op Belgisch initiatief werd
opgezet met een Nationaal Hulp- en Voedingscomité (Comité national de secours
et d'alimentation) en een Commission for Relief in Belgium, het eerste zetelend in
Brussel, het tweede in Londen met bureaus op vele andere plaatsen, onder andere
in Brussel zelf, ontwikkelde zich tot een reusachtige onderneming met een eigen
taak, eigen financiën, eigen betrekkingenmet het buitenland en, al was zij in beginsel
neutraal, een eigen politieke betekenis. De vele ambtenaren, politici, industriëlen,
professoren, zakenlieden en bankiers die in hun eigen betrekking nauwelijks meer
een tijdpassering vonden eenvoudig omdat er niets te doen viel, besteedden hun
energie aan deze organisatie. De voedselvoorziening werd een vaderlandslievende
taak.
Het initiatief tot de oprichting van het Comité ging uit van de oude Ernest Solvay

die in september 1914 één miljoen franken ter beschikking stelde. Zijn voorbeeld
werd door talloze particulieren en ondernemingen gevolgd. Vooral de Brusselse
bankiers toonden zich vrijgevig. De Société Générale schonk niet alleen geld maar
liet het Comité ook gebruik maken van haar kantoren en personeel. Al spoedig
groeide het steuncomité van Brussel tot een Nationaal Comité uit. De voorzitter van
het uitvoerend orgaan werd Emile Francqui (1863-1935), directeur van de Société
Générale, een man van onuitputtelijke werkkracht en grote internationale ervaring.
Een van zijn relaties, Herbert Hoover, richtte de. Commission for Relief op, die
zorgde voor de invoer van levensmiddelen en later ook andere goederen zoals
kleding en schoeisel. Zowel de Entente als de Duitsers ondersteunden deze
initiatieven. Het Comité kwam bovendien te staan onder het patronaat van de drie
onzijdige staten die hun vertegenwoordiging in Brussel handhaafden: de Verenigde
Staten, Spanje en Nederland. Er werd een regeling getroffen die de financiering
van het hulpprogramma op langere termijn mogelijk maakte. Reeds vrij snel namelijk
bleek, dat de overigens grote vrijwillige giften in binnen- en buitenland - door collectes
in het Britse Rijk, de Verenigde Staten en andere landen werden meer dan 100
miljoen franken ingezameld - onvoldoende waren om in de behoeften te voorzien.
De moeilijkheid was dat het Comité zelf in het buitenland geen aankopen kon doen,
aangezien de Duitsers niet toelieten dat de opbrengsten uit de verkoop van
levensmiddelen werden uitgevoerd. In november 1914 vond een bestuurslid van
de Société Générale, die naar Le Havre was gezonden, een oplossing. De Belgische
regering verplichtte zich elke maand 25 miljoen franken (later 37,5 miljoen) aan de
Commission te ver-
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schaffen om goederen te kopen en naar België te brengen. Het Comité distribueerde
en verkocht die. Met de inkomsten uit de verkoop loste het Comité binnenlandse
regeringsschulden af en kwam het de binnenlandse regeringsverplichtingen na die
men van Le Havre uit natuurlijk niet vervullen kon. Bovendien verschafte het steun
van de meest gevarieerde aard aan vele soorten mensen die door de
oorlogsomstandigheden in moeilijkheden waren gekomen - in de eerste plaats aan
de werklozen. De organisatie nam geweldige vormen aan. Er werkten meer dan
125 000 vrijwel onbetaalde mensen aan mee23.. In totaal heeft het Comité in België
- de voorzieningen getroffen voor de bevolking van de gebieden die de Duitsers in
Noord-Frankrijk bezet hielden, blijven hier buiten beschouwing - meer dan twee
miljard franken aan hulp in geld, kleren, voeding enz. voor behoeftigen besteed24.

en voor een waarde van bijna 2,5 miljard aan waren ingevoerd en gedistribueerd25..
Hoe enorm deze sommen voor Belgische begrippen waren, wordt duidelijk als men
bedenkt dat de staatsbegroting over het jaar 1912 niet meer dan 895miljoen bedroeg.
Het Nationale Comité is ondanks de groei die het doormaakte, in wezen in de

loop van de jaren niet veranderd. Het werd geleid door de elite van de Belgische
managers, vooral bankiers. Ondanks de vele provinciale en lokale kantoren die het
opende, was het centralistisch. Elke donderdag kwamen uit alle delen van België
commissieleden te Brussel in het kantoor van de Société Générale bijeen om de
uitvoering van Francqui's besluiten te bespreken. Veel parlementsleden waren tot
lid van het Comité benoemd; na de vergadering gingen zij gewoonlijk samen de
maaltijd gebruiken en voelden zich zonder twijfel dan als een soort illegaal
romp-parlement dat de continuïteit van het staatsleven waarborgde. Francqui en
zijn staf regeerden op verlicht-despotische wijze een organisatie die zij er een eer
in stelden als een commerciële onderneming op te zetten. Het was hun ambitie om
te tonen hoe efficiënt, zorgvuldig en zakelijk een dergelijke instelling voor openbaar
welzijn kan worden beheerd als men haar aan ervaren managers en niet aan politici
toevertrouwt. Zij wilden tonen dat zakenmensen de nationale boedel beter kunnen
besturen dan de politici voor wie ze weinig respect hadden en dat een neutrale
private onderneming beter werkt dan een staatsbedrijf26.. Ze deden dit werk natuurlijk
niet alleen omdat het in hoge mate nodig was, maar ook omdat zij nu tijd hadden
voor zulke zaken. In kleine landen - in Nederland was de situatie niet anders - werd
de staatkunde in normale omstandigheden niet als arbeid van de hoogste orde
beschouwd. Niet alleen waren in het bedrijfsleven de inkomsten hoger, de invloed
die de directeuren naar binnen en buiten uitoefenden, scheen ook groter. Het
directoraat van een grote Brusselse bank met al haar internationale vertakkingen
en belangen leek meer verantwoordelijkheden en macht te verschaffen dan een
ministerspost. Maar nu de
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zaken stilstonden en de politici zich hadden teruggetrokken, hielden de grote bankiers
en industriëlen zich bezig met wat ondanks alle schijn in feite natuurlijk toch een
politiek werd en zij deden het in hun eigen geest. De geest van de onderneming
was liberaal en op het religieuze vlak neutraal - men deed geen poging om de talloze
katholieke filantropische instellingen bij het werk te betrekken -, hij was zo niet
autoritair dan toch zeer paternalistisch, hij was nationaal en drukte zich uit in het
Frans. Vier jaren lang heeft de Franstalige elite van de Brusselse bourgeoisie de
Belgische maatschappij ondersteund, gevoed en gepatroniseerd in de nationale zin
van de traditionele Belgische eenheidsstaat. Het was alsof, nu politiek en ideologie
zich niet manifesteerden en zij de sociale machtsverhoudingen niet versluierden,
het werkelijke karakter van deze nog steeds burgerlijke samenleving opnieuw
duidelijk werd.
Het Comité heeft zijn doeleinden bereikt. Dat was niet altijd gemakkelijk. Niet

alleen traden de bezettingsautoriteiten soms hinderlijk op, ernstiger was dat de
eigen agrarische produktie geheel buiten het distributiesysteem van het Comité viel.
De zwarte handel in levensmiddelen tierde welig en soms zijn blijkbaar belangrijke
voorraden tegen alle afspraken in naar Duitsland verhandeld27.. Toch wist het Comité,
waarvan de helft van de bevolking voor noodzakelijke steun afhankelijk werd, een
ramp te voorkomen. Al was voor de volksklassen in de steden de voeding soms
onvoldoende, hongersnood was er niet. En wat de nationale preoccupaties van het
Comité betreft, het lijdt geen twijfel dat het door zijn hulp aan behoeftigen en
werklozenmassale collaboratie met de bezetter heeft helpen te voorkomen. Nu was
de Duitse politiek ook ten aanzien van dit probleem in feite heel grillig. Aan de ene
kant was het voor de bezetters bijzonder voordelig dat het Comité de ernstigste
consequenties opving van een werkloosheid die én door de oorlogsomstandigheden
én door bewust Duits ingrijpen onvermijdelijk was. Zodoende hielp het Comité
immers krachtig mee aan de handhaving van de rust. Aan de andere kant was er
in de Duitse oorlogseconomie behoefte aan arbeidskrachten. Toen het onmogelijk
bleek grote aantallen Belgische arbeiders als vrijwilligers in Duitse of voor Duitsland
werkende Belgische ondernemingen te werven - het waren er niet meer dan enkele
tienduizenden -, besloot de Duitse regering in oktober 1916 tot deportatie van
arbeidskrachten, niet alleen werklozen trouwens, uit de bezette gebieden, tegen de
uitdrukkelijke adviezen van de Gouverneur von Bissing die bang was voor zeer
ernstige onlusten28..
De Belgische bevolking kwam evenwel niet in opstand; zonder actief verzet maar

in een stemming van bittere vijandigheid en onder zeer vernederende
omstandigheden lieten zich een 120 000mannen en jongens naar Duitsland afvoeren
- slechts iets meer dan een kwart van het aantal waarop de Duitse Generale Staf
gerekend had. Al in februari 1917 echter kwam aan de syste-
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matische massale deportatie een einde. Van oktober 1916 af veroordeelde Mercier
in zeer scherpe bewoordingen het Duitse optreden. Vele Belgische autoriteiten
volgden zijn voorbeeld. De neutrale mogendheden sloten zich hierbij aan: het
Vaticaan, Spanje, Nederland, Zwitserland en de Verenigde Staten verklaarden in
november en december 1916 dat de deportaties in strijd waren met het oorlogsrecht.
Wilhelm II week voor deze zware druk en voor de oppositie die in de Rijksdag door
de socialisten werd gevoerd. In de zomer van 1917 waren demeeste gedeporteerden
naar België teruggebracht29.. Precies echter op het ogenblik dat de volkomen
mislukking van dit experiment erkend werd, nam de Duitse regering het besluit de
Belgische fabrieken dicht te doen, tenzij de directies een arbeidsvergunning
aanvroegen. De meeste weigerden. Toen begon de stelselmatige plundering van
de ondernemingen. Al in de eerste jaren van de oorlog vorderden de Duitsers
duizenden machines; in de zomer van 1917 begonnen zij aan een zo volledig
mogelijke ontmanteling van de Belgische industrie. De beste machines werden in
Duitsland in gebruik genomen; de rest werd tot schroot verwerkt. De schade was
onberekenbaar groot. Het was overigens de bedoeling dat de eigenaars schadeloos
werden gesteld en daarom werden zeer gedetailleerde inventarissen gemaakt en
had een nauwkeurige registratie van de verwoesting plaats. Door de omstandigheden
is hier echter weinig van terecht gekomen. Toch gingen de Duitsers niet zover dat
ze de industrie totaal ruïneerden. De kolenmijnen bleven gespaard en van de rest
was na de oorlog toch nog zoveel intact dat in december 1919 drie kwart van het
aantal arbeiders uit 1914 opnieuw in de industrie werk had gevonden30..
De op zichzelf banale geschiedenis van oorlog en roof werd gecompliceerd door

het feit dat de Duitsers de deportaties en plunderingen, waarvan ook de Vlamingen
het slachtoffer werden, lieten samenvallen met pogingen om de Vlaamse Beweging
voor zich te winnen. Dit was een coïncidentie. Er is geen sprake van dat de Duitsers
door middel van terreur hebben geprobeerd om de Vlamingen tot medewerking aan
hun politiek te dwingen. De tegenstrijdigheid tussen de twee tegelijkertijd uitgevoerde
politieke concepties was kras en stuitend. In oktober 1916 werd een oude Vlaamse
wens vervuld en de Vlaamse universiteit te Gent plechtig geopend juist toen de
deportaties uit de stad op gang kwamen. In maart 1917 verscheen het besluit om
Vlaanderen en Wallonië bestuurlijk te scheiden en zodoende aan Vlaanderen een
lang gewenste zelfstandigheid te verschaffen juist toen de stelselmatige ontmanteling
van de industrie een aanvang nam. Het was bizar en roekeloos van de Duitsers om
het Vlaamse separatisme aan te wakkeren en een institutionele vorm te geven
zonder daaraan enig reëel voordeel voor de Vlaamse gemeenschap, onderworpen
aan een Duits bestuur dat heel België omvatte, te verbinden. De politiek zou
begrijpelijk
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zijn, indien het de bedoeling van de Duitsers was geweest om België te verzwakken
door de eenheidsstaat te breken. In dat geval zou de Duitse steun aan de Vlaamse
separatisten geïnterpreteerd kunnen worden als een element in een breed opgezette
aanval op de Belgische staat, die zij tegelijkertijd in al zijn aspecten, zowel
economisch als intellectueel en administratief, wilden ondermijnen. Zo eenvoudig
en samenhangend was het Duitse optreden echter in het geheel niet. Sommige
Duitsers schijnen integendeel te hebben gehoopt dat zij door hun Vlaamse politiek
in Vlaanderen blijvende aanhang zouden vinden. Binnen de onvermijdelijk strenge
beperkingen van een bij definitie baatzuchtige oorlogspolitiek werden hun
bemoeiingenmet de Vlaamse kwestie niet alleen door zuiver eigenbelang en cynisme
maar ook door een zekere welwillendheid bepaald.
Bij hun inval in België hadden de Duitsers geen duidelijke voorstelling van de

Vlaamse kwestie en weinig belangstelling ervoor. Zij waren in België geïnteresseerd
om strategische en machtspolitieke redenen en waren het vijandig gezind, omdat
ze het als een aanhangsel van Frankrijk beschouwden. Er was geen enkel plan,
geen enkele schets van een politiek met betrekking tot de Vlamingen ontworpen.
Vrijwel niemand dacht eraan in België de aanwezigheid van een onderdrukte
Germaanse bevolking te veronderstellen. Dit werd pas na het uitbreken van de
oorlog ontdekt door Duitse politici en door kleine groepen Vlamingen, die de Duitse
autoriteiten hielpen bij het formuleren van argumenten en het voorbereiden van
plannen31.. Van belang leek de agitatie van deze groepjes in het begin overigens
bepaald niet. In de herfst van 1914 begon een Nederlandse predikant die werkzaam
was te Gent, J.D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard (een neef van de formidabele
anarchist) een kring om zich heen te verzamelen - deze noemde zich
Jong-Vlaanderen - waarvan de houding uitgesproken pro-Duits was. Hij stelde een
programma op met daarin de eis tot stichting van een Koninkrijk Vlaanderen onder
Duits patronaat; hij gaf een door de Duitsers gefinancierd dagblad uit dat wat
voorzichtiger was en alleen maar ijverde voor bestuurlijke scheiding; hij hield zich
bezig met hooggestemde beschouwingen over de voortreffelijkheden van het
Germaanse ras en plaatste het hele bedrijf van deze, zich ‘activisten’ noemende
mensen32. op een niveau dat zowel politiek als intellectueel lager lag dan dat van
de vooroorlogse flaminganten33.. Het vele proza dat uit de kring van deze eerste
Gentse activisten kwam, was, op enkele uitzonderingen na, onaantrekkelijk,
provinciaal, naïef en egocentrisch. Na het politieke realisme van De Raet en de
schittering van Vermeylens stijl betekende dit een terugval naar de versleten
gedachtenwereld en uitdrukkingswijze van de Vlaamse na-romantiek.
Deze Gentse activisten van het eerste uur hadden, toen zij begonnen op te treden,

geen contact met de Duitsers. Zij waren echter hartstochtelijk
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pro-Duits. In hun ogen had de oorlog een ideologische inhoud. Hij was een
Germaanse strijd tegen het Romaanse Zuiden, waarin Vlaanderen natuurlijkerwijze
aan de Duitse kant stond34.. De Duitse autoriteiten waren wel bereid Jong-Vlaanderen
enige financiële steun te geven, maar zij waren allerminst gediend van de politieke
doelstellingen die het formuleerde. Noch in de schema's van Bethmann Hollweg
noch in die van de militairen paste de conceptie van een zelfstandig Vlaanderen,
totaal los van zuidelijk België, met een eigen koning en een eigen politiek. Een
dergelijke ontwrichting van de Belgische staat immers zou de Duitse greep op het
geheel eerder verzwakken dan versterken. De activiteiten van Domela Nieuwenhuis
werden dan ook met grote voorzichtigheid bewaakt en, als het nodig scheen, vrij
hardhandig tegengewerkt35.. De Duitsers hadden andere ideeën. Zij brachten
Jong-Vlaanderen er al in januari 1915 toe te vragen om de vernederlandsing van
de Gentse universiteit en de splitsing van het desalniettemin als staat gehandhaafde
België in twee bestuurlijke eenheden, Wallonië en Vlaanderen36., en toen zij de tijd
rijp achtten, vervulden zij die wensen. Dit duurde echter nog even. Voorlopig bleef
het Vlaamse probleem vrijwel buiten beschouwing en ontstond naast het kleine
groepje van Jong-Vlaanderen geen Vlaamse activiteit van enige betekenis. Het
overgrote deel van de flaminganten wilde met de bezettingsautoriteiten geen contact
hebben en geen hulp van hen ontvangen voor de oplossing van de Vlaamse kwestie.
Zij beschouwden de Duitsers als de nationale vijand en geloofden niet dat dezen
de oorlog zouden winnen. Pas in de tweede helft van 1915 begonnen sommigen te
twijfelen aan deze eerst als vanzelfsprekend aanvaarde uitgangspunten en kreeg
het activisme meer aanhang.
Ten dele is dit ook te verklaren als een reactie op de houding van sommigeWaalse

publicisten en de weinig duidelijke uitspraken van de Belgische regering te Le Havre
daarover. Zowel in de Franstalige Belgische pers in ballingschap als in sommige
nog in België verschijnende bladen werd al vanaf augustus 1914 zo nu en dan kritiek
geleverd op de Vlaamse Beweging in haar geheel. De oorlog werd door enkele
auteurs voorgesteld als een strijd van de Latijnse beschaving tegen het Germaanse
barbarisme. De geallieerde overwinning zou België als trotse redder van het
Romaanse beginsel een ereplaats geven in het nieuwe Europa, waarin het Vlaams
geen rol van betekenis zou spelen37.. De toekomst die deze schrijvers voor België
ontwierpen, was dan ook heel anders dan de vooroorlogse werkelijkheid. In Le
Havre stelde de journalist Fernand Neuray (1874-1934) zijn daarheen uit Brussel
verplaatste invloedrijke katholieke dagblad Le vingtième siècle - een blad dat door
de voorzitter van de ministerraad, De Broqueville, door dik en dun, ook financieel,
werd gesteund38. - ter beschikking van een campagne voor de totale herziening van
de Belgische buitenlandse politiek. Aanknopend bij ideeën, die romantisch waren
in de geschriften
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van Banning maar hard en zakelijk waren geworden in het vooroorlogse proza van
Baie39., propageerde hij een actieve, annexionistische politiek aan de zijde van
Frankrijk. Luxemburg, Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en de linker Rijnoever dienden
in het bezit of onder het bestuur van het nieuwe België te komen, een door diep
nationalisme verenigd, door geen godsdienstige of linguïstische verdeeldheid
gespleten, katholiek, antisocialistisch, sterk en heldhaftig België40.. Ook Baie gaf
aan zulke gedachten vorm - zonder de religieuze component41.. In de kringen van
de Vlaamse Beweging maakte dit alles een zeer ongunstige indruk. Zulk
hypernationalisme leek niet alleen dom en politiek gevaarlijk, het leunde ook zo
sterk op Frankrijk dat het een anti-Vlaamse teneur scheen te bezitten. Terecht
vermoedde men bovendien dat de regering in Le Havre zich hoe langer hoe meer
met deze ideeën vereenzelvigde.
Op het eind van december 1915 maakte von Bissing bekend dat hij de Gentse

universiteit wilde heropenenmet het Nederlands als voertaal. Dit plaatste de Vlaamse
intellectuelen voor een pijnlijke keuze. De Nederlandstalige universiteit was door
henzelf voor de oorlog tot het middelpunt van hun aspiraties gemaakt, maar de
weerzin tegen samenwerking met de Duitsers was groot en het was zeer twijfelachtig
of men de verwezenlijking van dit ideaal als een geschenk van de vijand mocht
aannemen. Men kende bovendien het eenvoudige patriottisme waardoor de
volksmassa gedreven werd, heel goed, een patriottisme dat, al was het nog slechts
kort tevoren door socialisten verworpen, door Vlamingen geringschat en door
conservatieve katholieken verwaarloosd, niet alleen in de oorlogsomstandigheden
spontaan als een morele plicht werd gevoeld, maar ook als zodanig door alle
burgerlijke en kerkelijke autoriteiten werd aangeprezen. Dit sentiment was sterk,
ongenuanceerd en wijd verspreid en ook de activisten zagen wel in dat de stichting
van de Nederlandstalige universiteit op dit ogenblik nooit de volkszaak worden kon,
die zij voor 1914 leek te zijn. Toch waren er, zo scheen het, objectieve redenen om
het avontuur te wagen. In het geval van een Duitse overwinning zou de nieuwe
universiteit een veilige toekomst hebben. In het geval van een geallieerde
overwinning zou men in een Vlaamse universiteit, die tot bloei gekomen was,
tenminste een schuilplaats voor zijn eigen beschaving bezitten. Juist omdat na een
totale Duitse nederlaag een heftige aanval op de Nederlandse taal in België werd
gevreesd - en men verwachtte die ook als de flaminganten alle samenwerking met
de Duitsers zouden blijven weigeren -, was het nodig zo snel en beslist mogelijk de
kans te grijpen om iets definitiefs ter bescherming ervan op te bouwen. Maar in 1916
was een compromisvrede volgens velen het meest waarschijnlijk; en die zou voor
de Vlamingen het gunstigst zijn, omdat zij, dank zij de Duitse invloed, in het Belgische
staatsverband enige zelfstandigheid konden behouden en, dank zij de invloed van
de
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geallieerden, niet bang hoefden te zijn voor Duitse annexatie. Voor de ontwikkeling
van de Nederlandstalige universiteit bood deze oplossing verreweg de beste
vooruitzichten42..
Op grond van dit soort overwegingen bleken in de loop van de volgende jaren

een aantal Vlaamse intellectuelen van zeer verschillende geestelijke afkomst bereid
aan de Nederlandstalige universiteit hun medewerking te geven. De universiteit
werd in oktober 1916 geopend. In de twee jaar van haar bestaan groeide zij uit tot
een instituut van zekere betekenis met enkele honderden studenten en enkele
tientallen hoogleraren, de meesten Belg, de anderen Nederlanders en enkele
Duitsers. Het succes was echter zeer beperkt. Het bleek heel moeilijk de leerkrachten
te vinden die men nodig had. In Nederland bestond weinig sympathie voor het
activisme; onder de Belgen verzetten zich de meest representatieve leiders van de
Vlaamse Beweging - onder anderen August Vermeylen te Brussel en de naar
Nederland uitgeweken Frans van Cauwelaert - tegen de als onvaderlandslievend
beschouwde collaboratie met de Duitse autoriteiten. Voor de katholieken lag de
zaak buitengewoon moeilijk. De Aartsbisschop van Mechelen, kardinaal Mercier,
was niet alleen al sinds vele jaren gekant tegen elke inbreuk op de suprematie van
het Frans, hij trad bovendien tijdens de oorlog met grote persoonlijke moed op als
de scherpste woordvoerder van een onvoorwaardelijk Belgisch patriottisme.
Vroomheid en trouw aan de Franstalige Belgische eenheidsstaat schenen in zijn
boodschappen aan de gelovigen vrijwel te worden geïdentificeerd43.. Talrijke leden
van de lagere geestelijkheid in Vlaanderen waren het met deze beschouwingswijze
weliswaar totaal oneens, maar het episcopaat in zijn geheel volgde Merciers politiek.
Voor de jongere generatie had dit minder dwingende kracht dan voor de oudere.

Onder de Antwerpse atheneumleerlingen en deGentse studenten bestond sympathie
voor het activisme, dat zij bewonderden om zijn radicalisme en zijn krachtige verweer
tegen de wezenlijk burgerlijke traditie van het Belgische patriottisme. Velen van de
beste Vlaamse literatoren uit het interbellum hebben in hun jeugd tot het activisme
behoord of er op bepaalde ogenblikken tenminste begrip voor gehad44.. Het activisme
betekende voor hen geen knieval voor het keizerlijke en militaristische Duitsland of
voor een onwezenlijk pangermanisme, maar een bevrijding uit de sleur van het
burgerlijke Frans, een mogelijkheid tot nieuwe culturele ontdekkingen. In deze
kringen kreeg al tijdens de oorlog het expressionisme betekenis. Ook in sociale en
politieke zin toonde het activisme de neiging over de oevers te treden van de door
de vooroorlogse idealen getrokken stroom. Terwijl de mannen, die al voor 1914 een
rol hadden gespeeld, experimenteerden met de Vlaamse universiteit en enkele
maanden later met zonderlinge vormen van Vlaams zelfbestuur, dat wil zeggen,
zich be-
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perkten tot academische cultuur en politiek, ontstonden in sommige Vlaamse steden
activistische kernen van jongere mensen met bolsjewistisch-revolutionaire ideeën.
Feitelijke betekenis hebben die nauwelijks gehad, maar het verschijnsel op zichzelf
is interessant, aangezien het toont dat het activisme gebruikt kon worden als uiting
van diepe ontevredenheid met de bestaande maatschappij. Ondanks het
kleinburgerlijke karakter van het activisme in zijn oorspronkelijke vorm van 1914 lag
er van het begin af aan trouwens een antiburgerlijk element in. J.D. Domela
Nieuwenhuis, die toch in het geheel niet sympathiseerde met het socialisme van
zijn beroemde oom - zijn retorische pangermanisme was daar zeer vreemd aan -,
bestreed de Vlaamse burgerij en het kapitalistische bedrijfsleven. Hij voelde een
hartstochtelijke afkeer van de Frans sprekende industriëlen en kooplieden, die hun
protserige rijkdom dankten aan het werk van een erbarmelijk betaald Vlaams
proletariaat. Toevallig was het dus niet, dat activistisch sentiment aansluiting vond
bij een soort van revolutionair marxisme, vijandig aan het nationalisme van de
Belgische Werkliedenpartij. Deze jongemannen moesten even weinig hebben van
de romantiek der Vlaamse Beweging als van Vanderveldes tot het uiterste toe
anti-Duitse politiek. Zij droomden van een vrede door vergelijk en van autonomie
voor Vlaanderen in een betere samenleving45..
Pas in 1917 slaagden de activisten erin aan hun beweging een politieke vorm te

geven. Gemakkelijk was dit niet; het was ten slotte de internationale toestand die
hen ertoe bracht hun eindeloze geschillen voor een ogenblik opzij te zetten. Toen
op het einde van 1916 en in het begin van 1917 als serieus beschouwde pogingen
werden gedaan om een einde aan de oorlog te maken, meenden de activisten dat
zij een georganiseerd verband moesten scheppen waarin zij bij
vredesonderhandelingen konden optreden ter verdediging van de een of andere
vorm van Vlaams separatisme. Met dit doel werd in februari de Raad van Vlaanderen
opgericht, die tot januari 1918 bijeenbleef. Naarmate het uitzicht op vrede verdween,
veranderden de ambities van dit lichaam. Men probeerde er het karakter van een
parlement aan te geven, dat verantwoordelijk zou zijn voor het bestuur van de
Vlaamse gewesten. Een reële mogelijkheid scheen daartoe te ontstaan in maart
1917 toen de Duitsers decreteerden dat de Belgische staat voortaan door twee
verschillende groepen ambtenaren zou worden bestuurd: de Vlaamse
rijksambtenaren die in Brussel bleven en de Waalse die hun kantoren in Namen
kregen. Dit was een belangrijk moment. In feite tastten de Duitsers door deze
maatregel de integriteit van de Belgische staat aan. Over de vraag of dit voor de
Vlamingen gunstig was, kan men twisten. Dat het zeer ongunstig was voor de Frans
sprekende ambtenaren, die natuurlijk met werden toegelaten tot het bestuur van
Vlaanderen en, als ze Walen waren, werden verbannen naar de provinciestad
Namen, is aan geen
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twijfel onderhevig. De reactie was dan ook scherp. De leden van het Parlement, die
in verband met de vergaderingen van het Nationaal Hulp- en Voedingscomité
regelmatig bijeen plachten te komen, besloten echter na lang en diep beraad dat
de ambtenaren niet en bloc ontslag moesten nemen. Geheel in overeenstemming
met de politiek van passiviteit, waarop de patriotten zich hadden vastgelegd, diende
men te volstaan met een indrukwekkende geste die niet zo ver ging dat zij de
functionering van het staatsapparaat verlamde. Daarom weigerden alleen de
hoofdambtenaren het decreet te aanvaarden. Harde maatregelen van de Duitsers
tegen dezeweerspannigen gaven aan hetmoedige gebaar ruimschoots het gewenste
effect46..
De bestuurlijke scheiding heeft geen goed resultaat gehad. Het nieuwe stelsel

werkte in de hopeloos moeilijke oorlogsomstandigheden uiteraard slecht. De zware
Duitse bezetting voegde zich niet in de gescheiden kaders, maar heerste over het
geheel van beide bestuurseenheden. Het systeem was dan ook zeer impopulair.
Vóór 1914 hadden enkele Walen en een klein groepje radicale flaminganten met
de idee van de bestuurlijke scheiding gespeeld. De uitwerking daarvan door de
Duitsers maakte de trouw van de massa der bevolking aan het streng unitaristische
en gecentraliseerde staatsbestel, dat vanaf 1830 in België had bestaan, alleen maar
krachtiger. Het zonderlinge optreden van de Raad van Vlaanderen droeg daar ook
veel toe bij. Diep verdeeld over de te voeren politiek, feitelijk zonder steun in de
bevolking, totaal afhankelijk van de Duitsers bij het zoeken naar zelfstandigheid,
week na week zijn tijd en energie verspillend in eindeloze, vruchteloze en vaak
naïeve discussies, heeft de Raad van Vlaanderen geen enkel nuttig werk kunnen
doen, geen enkele kracht uitgeoefend, zelfs geen enkel manifest, geen enkel
document, geen enkel idee of onderzoek voortgebracht dat meer dan vluchtige en
voorbijgaande betekenis had47.. In december 1917 werd het bankroet van de Raad
zo duidelijk, dat naar mogelijkheden werd gezocht om hem een steviger fundament
te geven. De Raad verklaarde Vlaanderen onafhankelijk - na de administratieve nu
dus de politieke scheiding - en zichzelf ontbonden. Een nieuwe Raad, op de een of
andere manier door het volk gekozen of aangesteld, moest de taak in een nieuwe
capaciteit overnemen: als een soevereine volksvertegenwoordiging op basis van
een nieuwe constitutie48.. Vanaf begin 1918 werd wekenlang een ‘volksraadpleging’
georganiseerd, die in feite niets anders was dan een reeks soms inderdaad goed
bezochte meetings en manifestaties waarop adhesiebetuigingen aan de nieuwe
raad werden verzameld. Het procédé was revolutionair van karakter en methode.
Inderdaad kreeg de Raad op dezemanier enkele duizenden handtekeningen binnen
en hij meende toen gerechtigd te zijn om zich als vertegenwoordiger van het wezen
der Vlaamse bevolking te beschouwen. Hel-
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pen deed het niet. Ook aan deze Raad immers gaven de Duitsers geen gezag en
geen macht. Zij gaven hem alleen veel geld - dat uiteraard door de Belgische
belastingbetalers werd opgebracht - om propaganda te maken. Waarschijnlijk heeft
deze propaganda effect gehad, niet omdat zij een groot aantal mensen tot het
activisme bekeerde, maar omdat zij een toestand schiep die zich na 1918 voortzette:
het Vlaamse probleem werd in het bewustzijn van de Belgische bevolking een van
de belangrijkste politieke kwesties die het land verdeelden. Dat was het vóór 1914
nooit geweest49..
Vergeleken met het bedrijf van de activisten, die weliswaar hun toekomst op het

spel zetten maar voor het ogenblik financieel baat vonden bij hun keuze, heeft de
geschiedenis van een Vlaamsgezinde partij onder de soldaten aan het IJzerfront
een ernstiger, een bijna tragisch karakter50.. De legerleiding was niet alleen
Fransgezind en Franstalig maar bepaald antiVlaams. Het leger bestond echter voor
het grootste deel uit Vlaamse soldaten; hun aantal groeide van 60% tot 80% en
velen van hen kenden natuurlijk geen enkele vreemde taal. Juist daarom kwamen
zij niet in aanmerking voor promotie of voor diensten achter het front en bleven zij
zonder veel hoop op aflossing in de loopgraven. Enkele Vlaamse intellectuelen in
het leger trokken zich hun lot aan en begonnen studiekringen te organiseren en
andere streng katholieke en zeer Vlaamsgezinde verenigingen met de bedoeling
hun moreel te versterken en hen tot een rein zedelijk leven op te voeden. De
legerleiding liet dit eerst toe, zij het met tegenzin en niet zonder te laten blijken dat
zij deze dingen minachtte. Pas in februari 1917 werden de studiekringen verboden.
Dit was een onjuiste beslissing. De leiders ervan gingen door met hun werk, dat nu
een clandestien karakter kreeg en zodoende radicalere tendensen ontwikkelde. De
nadruk kwam veel minder te liggen op de ethische en religieuze aspecten dan op
de algemeen politieke. In juli 1917 gaven de leiders een open brief aan koning Albert
uit, waarin zij alle grieven opsomden, de activisten in het bezette deel van België
enigszins in bescherming namen tegen de beschuldiging van landverraad die de
regering tegen hen uitbracht, maar zich toch bereid verklaarden door te vechten
tegen de Duitsers, als Vlaanderen na de oorlog tenminste kon rekenen op een
rechtvaardiger behandeling. Al was dit scherp en uitdagend, vergeleken met de
ernstige oproeren in het Franse leger in april en mei 1917 was de onrust aan het
IJzerfront toch zeer onschuldig en eigenlijk louter verbaal. De reactie van de
legerleiding bleef trouwens even ingetogen. In feite is door haar tegen de
Vlaamsgezinde actie onder de soldaten slechts zeer weinig gedaan behalve door
middel van een onvolmaakte censuur en enkele, betrekkelijk milde strafmaatregelen.
In de sfeer van diepe malaise en defaitisme, die in de legers van de gealli-
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eerden heerste, was zelfs dit echter genoeg om een verdere radicalisering van de
Vlaamse propaganda te bevorderen. In een gezaghebbend, door de leiders van de
Frontbeweging in oktober 1917 opgesteld stuk werdmet kracht geëist dat Vlaanderen
na de oorlog zelfbestuur zou krijgen. In het voorjaar van 1918 ging een afgezant
van de Frontbeweging - vergezeld door enkele anderen die geen opdracht hadden
meegekregen - door de frontlinie naar het bezette gebied en hij werd door de Duitsers
in de gelegenheid gesteld met de activisten en de Raad van Vlaanderen in contact
te treden. Dit veroorzaakte veel verwarring. De man ging ver buiten zijn instructie,
toen hij ten overstaan van de Raad de mogelijkheid schetste dat ten minste 50 000
Vlaamse IJzersoldaten, indien zij door de Duitsers bij een massaal offensief werden
gespaard, het activisme zouden gaan steunen. Het leek of er een Vlaamse revolutie
in de maak was en er werd veel gesproken over sovjets en bolsjewiki. Aan het front
dachten de Vlaamse leiders overigens in het geheel niet in deze trant. Daar hield
men vast aan de illusie dat de Vlaamse frontsoldaten na de geallieerde overwinning
en dank zij hun triomfen tegen de Duitsers een beslissende rol in het naoorlogse
België zouden spelen en door de welwillendheid van het dankbare volk of, als die
uitbleef, door geweld hun verlangen naar Vlaamse autonomie zouden verwerkelijken.
In juni 1918 stelde de Frontbeweging de aard van haar tactiek vast. Indien de
Duitsers inderdaad een massaal offensief zouden beginnen, dan moesten de
Vlaamse soldaten weerstand bieden maar ervoor zorgen dat zij niet werden
neergemaaid. Nu het einde van de oorlog naderde, was het zaak wel de eer te
redden, maar de ontwikkelde Vlaamse kracht - ook hier werd gerekend op 50 000
strijdbare flamingantse soldaten - intact te houden. Op zichzelf ging deze verklaring
natuurlijk tegen de militaire discipline in en had zij een enigszins revolutionair
karakter. Blijkbaar is er echter maar weinig bekendheid aan gegeven. Zij had
trouwens ook geen werkelijke betekenis. Het Duitse offensief bleef uit en toen de
Belgische legerleiding in september zelf de aanval opende, volgden de Vlaamse
soldaten haar bevelen. Enige steun aan de haastig vluchtende activisten gaf het
triomferende Belgische leger natuurlijk niet. De 50 000 militante flaminganten van
het front, die in de dromen van de activisten zo'n heldhaftige rol speelden, bleken
gehoorzame soldaten. Zij verlangden naar huis en allerminst naar een activistische
revolutie. Tot grote teleurstelling van de leiders der Frontbeweging waren zij in het
algemeen niet in staat en niet bereid om enige actie ten bate van de Vlaamse zaak
te ondernemen. Het was alles illusie, schijn en intellectuele speculatie geweest. Niet
de activisten triomfeerden na de oorlog, niet de frontsoldaten, niet zelfs de Belgische
regering in Le Havre, maar de bankiers en de managers van het Nationale Hulp-
en Voedingscomité.
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2. Nederland van 1914 tot 1918

De publieke opinie in Nederland heeft de Eerste Wereldoorlog niet als een
ideologisch conflict beschouwd, waarin het voor elk verantwoordelijk mens plicht
zou zijn partij te kiezen. Hij werd volgens de Nederlanders gestreden om harde
belangen en ommacht en kwam voort uit de heerszucht van de grote mogendheden.
Er was geen reden, meende men, om aan een van de partijen meer vertrouwen te
schenken dan aan de andere. Toen de Verenigde Staten zich in 1917 in de oorlog
mengden, verbaasde het eigenlijk niemand dat zij, die de rechten van de neutrale
mogendheden met grote nadruk verdedigd hadden, deze nu even koel terzijde
schoven als, vond men in Nederland, zowel de Entente als de Centralen sinds 1914
hadden gedaan. De neutraliteit die de Nederlandse regering trachtte te handhaven51.,
was een weigering om een standpunt te bepalen in conflicten waaraan de
Nederlanders geen deel wilden hebben en waarbij zij zich niet betrokken voelden.
‘Ons zelfgevoel’ schreef een uitstekende commentator, ‘zeide ons, dat wij te goed
waren, andermans eerzucht te mesten met ons bloed’52.. Noch de Duitse noch de
geallieerde oorlogspropaganda heeft op het Nederlandse publiek veel invloed gehad.
Dit betekende overigens niet dat men zich in het algemeen moreel boven de grote
mogendheden verheven voelde, al was ethische zelfgenoegzaamheid de
Nederlanders ook in deze jaren bepaald niet vreemd. De hoofdtoon was het echter
niet. Zozeer was men er zich van bewust in feite totaal van de politiek der
oorlogvoerenden afhankelijk te zijn, dat zulke zedelijke zelfverheffing blijkbaar niet
voor de hand lag. Natuurlijk wist men dat de uitslag van de strijd ook het lot van
Nederland zou beïnvloeden en men vermoedde in vrij ruime kring terecht dat een
vrede bepaald door de geallieerden voor de Nederlandse onafhankelijkheid minder
gevaren meebracht dan een Duitse overwinning, maar zeker was men daar zo kort
na de Boerenoorlog niet van. Waarschijnlijk zou een compromisvrede zonder
overwinnaar of verliezer voor het Nederlandse publiek nog het meest aanvaardbaar
zijn geweest. Het is zeker waar dat Wilsons verklaringen van april 1917 over de
wereld die ‘safe for democracy’ moest worden gemaakt en over de ‘rights and
liberties of small nations’ in Nederlandse oren goed klonken, maar dat deze fraaie
doeleinden slechts konden worden bereikt door de totale nederlaag van Duitsland
was een aanmerkelijk minder aantrekkelijke en vanzelfsprekende stelling53..
Nederland was in augustus 1914 tegen een Duitse aanval niet beter uitgerust

dan België; het leger was ongeveer van gelijke omvang. Het paste echter in de
Duitse strategie om de neutraliteit van Nederland te ontzien, een neutraliteit die door
het Britse kabinet veel gunstiger voor de vijand dan voor de Entente werd geacht54..
In september 1914 kregen de Neder-
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landers van de Engelsen te horen, dat zij bij een overwinning van de Entente voor
hun neutraliteit zouden boeten en dat Zeeuws-Vlaanderen als schadeloosstelling
naar België zou gaan55.. De Nederlandse regering liet zich hierdoor niet beïnvloeden.
Zij hield vast aan een politiek van strikte neutraliteit. In het algemeen was zij ervan
overtuigd dat alleen al wegens de koloniale belangen aansluiting bij de Entente de
voorkeur boven een keuze voor de Centralen verdiende; aan de andere kant twijfelde
niemand er een ogenblik aan dat om een heel complex van redenen - politieke,
materiële en zedelijke - neutraliteit onvergelijkelijk veel beter was dan welke alliantie
ook56.. In het begin van oktober 1914 had in de ministerraad een discussie plaats
die de merkwaardige moeilijkheden van de Nederlandse positie goed illustreert. De
toestand was gevaarlijk. De Duitsers begonnen Antwerpen te belegeren en nu de
oorlog tot vlak aan de Nederlandse grenzen was genaderd, was er kans dat de
neutraliteit door een der partijen geschonden werd. Indien de neutraliteit strikt
gehandhaafd moest worden, dienden de Nederlanders ook tegen soldaten van de
Entente op te treden, in het geval dezen bijvoorbeeld Duitse troepen of
manschappen, die over de grens vluchtten, zouden vervolgen op Nederlands gebied.
Het was dus van het toeval afhankelijk in welk kamp Nederland terecht kon komen.
Enkele ministers zochten naar middelen om deze toevalsfactor te beperken en
wilden op de een of andere manier aan Duitsland duidelijk maken dat Nederland,
indien het bij de oorlog betrokken werd, in elk geval aan de zijde van de geallieerden
zou strijden ongeacht de reden waarom en de wijze waarop het in de oorlog werd
gewikkeld. Het zou politiek onzinnig zijn om de mogelijkheid open te laten dat
Nederland Duitsland moest helpen in een strijd die bij een Duitse overwinning tot
de annexatie van België kon leiden - waarmee ook aan de feitelijke zelfstandigheid
van Nederland, dan in oost en zuid door Duitsland omklemd, een einde zou worden
gemaakt. Het Nederlandse eigenbelang eiste volgens deze ministers dat de
‘idealistische’ neutraliteitspolitiek verlaten zou worden.
De meerderheid van het kabinet was echter van andere mening. De voorzitter -

Cort van der Linden - legde de klemtoon op de morele waarde van de strikte
neutraliteit. ‘Terwijl allen’, zei hij, ‘die aan den krijg deelnemen, noodlottig hun
bewustzijn beperkt zien in ene enkele richting en worden meegesleept door haat
en hartstocht, kunnen de neutralen hunne morele en intellectuele kracht in tact
houden’ ten bate van heel Europa. Maar dat was bepaald niet het voornaamste
motief. Wat ten slotte bij de meerderheid de doorslag gaf, was de praktische
overweging dat een Nederlandse verklaring, die de Duitsers toonde dat Nederland
zijn neutraliteit wel handhaafde maar in pro-Engelse zin omboog, een Duitse aanval
tot gevolg kon hebben waartegen men niet bestand was57.. Zonder dat de ministers
er toen overigens het minste vermoeden van hadden, was de zaak nog veel inge-
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wikkelder dan zij dachten. De opperbevelhebber van leger en vloot, C.J. Snijders,
ontwikkelde over deze materie namelijk gedachten die in volstrekte tegenspraak
waren met die van zowel de meerderheid als de minderheid van het kabinet. In
februari 1915 vroeg hij de regering wie zij als mogelijke vijand beschouwde, zodat
hij behoorlijke maatregelen kon nemen. De regering antwoordde dat zij zich tegen
elke opzettelijke schending van de neutraliteit zou verzetten, van welke partij ook.
En zo volstrekt was deze neutraliteit, zo absoluut de Nederlandse handelingsvrijheid
dat de regering zelfs niet kon garanderen zich in geval van oorlog te verbinden met
de vijand van de partij door wie men werd aangevallen en tegen wie men streed58..
Snijders was niet tevreden. In maart 1916 moest Cort van der Linden tegenover
hem het regeringsstandpunt herhalen. Hij voegde eraan toe dat de regering niet de
fout zou maken, die België te gronde had gericht en niet bij een schending van de
neutraliteit dadelijk met de tegenpartij mee zou gaan59.. In januari 1917 stelde Snijders
het probleem nog scherper en vroeg hij wat de regering doen wilde wanneer de
Nederlandse grenzen door beide partijen ongeveer tegelijkertijd werden
geschonden60.. Opnieuw handhaafde het kabinet zijn mening dat het principe
eenvoudig bleef: men zou tegen elke aanvaller optreden en desnoods tegen twee
tegelijk, al zou het van de omstandigheden afhangen hoe men precies ging
handelen61.. In het verband van deze discussie gaf de minister van Oorlog nog eens
de bezwaren weer die het kabinet had tegen de Belgische politiek van augustus
1914. Het feit dat de Belgen hun neutraliteit in feite hadden opgegeven zodra zij
door de Duitsers werden overrompeld, verzwakte naar zijn mening de Belgische
positie62..
Het is bepaald niet onbegrijpelijk dat Snijders door zoveel academische theorie

steeds wreveliger werd. Maar hoe paradoxaal zijn eigen houding was, bleek in april
1918. De Duits-Nederlandse verhouding was toen zeer gespannen en in Den Haag
hield men ernstig met een Duitse aanval rekening. Bij die gelegenheid zei Snijders
met zoveel woorden dat verzet tegen een dergelijke aanval zinloos zou zijn. Al was
het leger in de loop van de jaren meer dan verdubbeld, nog altijd was het onmogelijk
om de Duitse troepen voor langere tijd te weerstaan. Dat lag anders met betrekking
tot de Entente. Nederland diende uit puur eigenbelang zo'n keuze te doen dat men
enige kans zou hebben op een overwinning; daarom diende het zich, als het
onverhoopt in de oorlog betrokken werd, bij Duitsland aan te sluiten63.. De minister
van Oorlog en het hele kabinet reageerden met de grootste ontsteltenis64.. Snijders'
defaitisme en zijn duidelijke politieke optie waren totaal in strijd met de aard van de
Nederlandse neutraliteitspolitiek; daar kwam bij dat de minister van Oorlog zelf in
1918 veel optimistischer was over de mogelijkheid om een Duitse aanval te pareren
en niet bereid de vele door Snijders aan de defensie bestede miljoenen als verspild
te be-
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schouwen. Maar toen de Koningin gevraagd werd om Snijders te ontslaan, weigerde
zij. Zij was om allerlei redenen zeer ontstemd over het kabinet, dat naar haar mening
de levensmiddelenvoorziening voor de bevolking slecht had verzorgd65.. Bovendien
voelde zij zich in haar dynastieke trots diep beledigd door het besluit van de
Verenigde Staten en de geallieerden om de in hun havens aanwezige Nederlandse
koopvaardijvloot in beslag te nemen (20 maart 1918) - een besluit waartegen het
kabinet niets ondernam66.. In elk geval zag zij liever het hele kabinet heengaan dan
de opperbevelhebber. Toch heeft de regering besloten aan te blijven, aangezien er
in juli 1918 verkiezingen zouden plaatsvinden en het in oorlogsomstandigheden
onverantwoord was het land aan een politieke crisis bloot te stellen. Constitutioneel
was de situatie natuurlijk monsterlijk. Eigenlijk had de regering op het eerste moment
dat de opperbevelhebber liet blijken een afwijkend inzicht te hebben in het karakter
van de Nederlandse neutraliteit, dus al in het begin van 1915, moeten ingrijpen. Zij
heeft dat niet gedaan. Dit is ook wel begrijpelijk. Snijders was ongetwijfeld een
bekwaam militair die moeilijk vervangbaar was. Het waren ten slotte de eisen van
de praktijk die voor het kabinet de doorslag gaven.
Dit was ook in meer algemene zin het geval. De Nederlandse politici hebben zich

steeds aan de eisen van de belligerenten trachten aan te passen; zij hebben
geprobeerd beide partijen in gelijke mate te doen profiteren van de voordelen die
de Nederlandse neutraliteit meebracht. Maar om dat te bereiken hebben zij
vergaande concessies gedaan. Terecht natuurlijk. In feite echter hebben zij zodoende
ondanks hun principiële verklaringen de neutraliteit niet tegen de oorlogvoerenden
verdedigd. Al in het begin van de oorlog hebben zij toegelaten dat de neutrale
rechten door de Entente zeer sterk werden beknot. De kwestie was, dat Nederland
voor zijn voedsel en grondstoffen even afhankelijk van het buitenland was als België
en met alle middelen moest trachten de overzeese handel in stand te houden.
Uiteraard was de Entente niet bereid neutrale schepen vrij te laten varen; zij eiste
van de Nederlandse regering een garantie, dat tot contrabande verklaarde goederen,
die in neutrale schepen werden vervoerd, niet naar Duitsland zouden worden
verhandeld. Deze meende het kabinet te moeten weigeren omdat het een
niet-neutrale daad zou zijn. Toen greep het bedrijfsleven in, na intens overleg met
de Britse handelsattaché67.. In november werd door de voornaamste Nederlandse
reders, kooplieden en bankiers een naamloze vennootschap gesticht, de
NederlandscheOverzee Trustmaatschappij, die zo was ingericht dat zij deze garantie
wel kon verschaffen68.. Zij stond onder leiding van de president van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij, C.J.K. van Aalst (1866-1939). Het is opmerkelijk dat de NOT,
die zich tot een staat in de staat ontwikkelde en ook voor de voedselvoorziening
van Nederland en België veel werk deed, door de leider
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van een bankinstelling werd bestuurd precies zoals het Belgische Comité National
waar de directeur van de Société Générale de scepter zwaaide. Dit wordt nog extra
merkwaardig als men bedenkt dat beide ondernemingen in de jaren 1820 ten tijde
van het Verenigd Koninkrijk door Willem I waren opgericht.
De NOT is erin geslaagd het handelsverkeer op gang te houden. Zij ging echter

al in april 1915 verder dan in rechte geoorloofd was. Toen Engeland in het begin
van maart 1915 besloot de economische oorlog tegen Duitsland te verhevigen,
vroeg zij de NOT om met betrekking tot alle goederen die in Nederlandse havens
werden ingevoerd, contrabande of geen contrabande, te garanderen dat zij niet
naar de Centralen zouden worden doorverkocht. De NOT was hiertoe bereid69.. Dit
was onjuist. In de eerste plaats was de Engelse eis juridisch moeilijk te verdedigen
en zou het met het oog op de zuivere verhoudingen beter zijn geweest als de NOT
tenminste enig protest had laten horen; bovendien nam de NOT hiermee een veel
te grote verantwoordelijkheid op zich. Zij groeide tot in het begin van 1917, toen
haar invloed begon te tanen, tot een uitermate machtig instituut, waarvan de hele
buitenlandse handel van Nederland afhankelijk werd - met zijn personeel van een
duizendtal mensen vele malen groter dan het departement van Buitenlandse Zaken
waar in 1914 slechts 45 ambtenaren werkten. Zij kon echter ondanks de steun die
de regering haar gaf, onmogelijk verhinderen dat er een op grote schaal en vaak
voortreffelijk georganiseerde smokkelhandel over de Nederlandse oostgrens
ontstond. Aan de ene kant trad de NOT dus op als een instrument van de Entente;
aan de andere kant maakte zij én door haar succes én door haar onmacht een
illegale invoer in Duitsland mogelijk die enorme proporties aannam. De regering
heeft dit aangezien zonder er veel aan te kunnen doen. Zij had op grond van haar
eigen interpretatie van neutraliteit haar verantwoordelijkheid uit handen gegeven.
Toch was het buitenlandse beleid van Nederland niet slecht. Het was soepel en

nuchter, een voorzichtige en verstandige belangenpolitiek die overigens wel vreemd
afstak bij het hooggespannen messianisme dat vóór 1914 de visie van sommige
Nederlanders op de eigen positie in de wereld karakteriseerde70.. Ook de
binnenlandse politiek van deze regering was rustig en beheerst. Het kabinet, dat
tot in de herfst van 1918 aan het bewind bleef, was niet aan een partijprogramma
gebonden maar het behoorde tot het links-liberale type. De voornaamste taak die
het in 1913 op zich had genomen, was de totstandbrenging van het algemene
kiesrecht, waarvoor een grondwetsherziening nodig was. Bovendien wilde het enkele
sociale maatregelen ontwerpen; de belangrijkste was het ouderdomspensioen. Hoe
wezenlijk deze hervormingen ook waren, ze werden zeker niet beschouwd als
middelen om de hele maatschappij te reconstrueren. Het
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kabinet wilde de staatsinstellingen aanpassen aan maatschappelijke ontwikkelingen
die al hadden plaatsgevonden; het onderschikte zijn politiek niet aan een stelsel.
Ook zijn houding tegenover de oorlogscrisis werd door dit standpunt bepaald. Talloze
problemen hebben het tot ingrijpen in het maatschappelijke leven gedwongen en
het was vooruitstrevend genoeg om dit zonder reserve te doen. Het was echter
tegelijk zo liberaal van aard dat het geen poging heeft ondernomen om op deze
wijze aan de maatschappij een nieuwe leiding en een nieuwe gedaante te geven.
De regering trad op waar onrecht hersteld, ellende voorkomen, een gevaar
bedwongen moest worden en trok zich terug als zij meende de toestand te hebben
gezuiverd. Maar de omstandigheden verplichtten haar tot steeds grotere activiteit
met het resultaat dat Nederland op het einde van de oorlog een vele malen groter
aantal ambtenaren en regeringsbureaus kende dan in 1914.
De crisiswetgeving kwam al in augustus 1914 op gang maar bleef in de eerste

jaren zeer beperkt71.. Er was ook nog geen aanleiding voor haastiger optreden. De
werkloosheid was nog gering; levensmiddelen waren er voldoende, al moest de
regering snel ingrijpen om te verhinderen dat zij in grote hoeveelheden tegen hoge
prijzen naar Duitsland werden verkocht. In 1914, 1915 en 1916 maakten de
Nederlandse industrie, landbouw en scheepvaart grote winsten. Zoals al vaker in
zijn geschiedenis vond het land economisch baat bij zijn neutraliteit. Niet alleen de
grote bedrijven en de boeren, ook alle mogelijke particulieren - van winkeliers tot
soldaten gelegerd aan de oostgrens -, die zich met de uiteraard zeer profijtelijke
smokkelhandel bezighielden, leefden in welvaart. Het nationale inkomen groeide
van 2346 miljoen in 1914 tot 3202 in 1917, hetgeen, al nam de koopkracht van de
gulden af, ook een reële vergroting betekende72.. De regering heeft niet geprobeerd
de dank zij de buitengewone omstandigheden gemaakte winsten voor een belangrijk
deel te gebruiken voor haar sterk toenemende uitgaven. In een van de weinige
spannende parlementaire discussies uit deze tijd (december 1914) weigerde zij de
heffing-ineens op het kapitaal van particulieren en ondernemingen in te voeren, die
door de vrijzinnig- en sociaal-democraten in het Parlement en in een groots opgezette
agitatie ook daarbuiten werd geëist en bleef zij bij het ten slotte aanvaarde voorstel
tot het uitschrijven van een lening73.. Deze slaagde triomfantelijk. De regering heeft
aan deze politiek vastgehouden en is haar buitengewone uitgaven uit leningen
blijven financieren; voor de rente en aflossing ervan werd dekking gezocht in tijdelijke
verhogingen van zowel directe als indirecte belastingen. Zodoende verdubbelde de
omvang van de staatsschuld in de periode van 1914 tot 1919; de belastingopbrengst
nam nog sterker toe74..
In 1917 en 1918 werd de toestand ernstiger. De economische stagnatie werd

zodanig en levensmiddelen werden zo schaars dat de regering tot de
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distributie en rantsoenering van een steeds groter aantal artikelen moest overgaan.
Tegelijkertijd verminderde de koopkracht van de bevolking door de snel toenemende
werkloosheid in industrie en handel en door de hoge kosten van levensonderhoud
waarbij de loonstijgingen achterbleven. Dit bracht de regering ertoe om voor de
goederen die zij verdeelde, vaak lagere prijzen te vragen dan zij zelf bij inkoop had
betaald. Haar politiek kreeg daardoor een nieuwe inhoud, zonder dat zij dit zelf als
een principiële wending beschouwde. Maar in feite werd de staat in deze periode
van schaarste er verantwoordelijk voor gesteld, dat ieder individu onmisbare
levensbenodigdheden kopen kon. In de praktijk bleef het overigens voor de
welgestelden mogelijk om hun rantsoenen op de zwarte markt tegen woekerprijzen
aan te vullen. De nood dwong de regering ook om in de landbouw in te grijpen. Zij
verplichtte de boeren tot de teelt van bepaalde voor de voedselvoorziening
noodzakelijke gewassen en nam bezit van vrijwel de hele oogst. Toen de boeren
met het oog op de enorme prijzen die zij op de exportmarkt kregen voor vlees, boter
en kaas, de landbouw al te zeer verwaarloosden, beval zij hun de veestapel te
verminderen en het land voor bebouwing met graan en aardappelen te gebruiken.
Toch werd de situatie steeds moeilijker. Tegen het einde van de oorlog waren de

arbeiders er erbarmelijk aan toe, slecht gekleed, ondervoed, ellendig gehuisvest
en, al was de meerderheid niet revolutionair gezind, zonder twijfel vol wrok over de
nog steeds ostentatieve weelde waarin sommige individuen die grote oorlogswinsten
hadden gemaakt, zich baadden en over de Nederlandse bourgeoisie in het algemeen
- de reders, de bankiers, de kooplieden - die zich in de eerste oorlogsjaren hadden
weten te verrijken en in de laatste ervoor hadden gezorgd niet te veel te verliezen.
‘De bourgeoisie van geen ander land’, schreef de beroemde revolutionaire dichteres
en historica Henriëtte Roland Holst, ‘heeft met zulk schaamteloos cynisme op alle
manieren - ook de laagste en schandelijkste - uit de oorlogskatastrofe munt
geslagen’75.. Dit is weliswaar een willekeurige stelling, omdat zij niet bewijsbaar is;
het is bovendien waarschijnlijk een onjuiste bewering, omdat in elk geval de jaren
1917 en 1918 voor alle categorieën van de Nederlandse bevolking moeilijk waren:
ook de dividenden en tantièmes daalden76.. Maar zij geeft wel duidelijk aan dat de
kloof tussen arm en rijk in deze periode wijder werd. De periode scheen een triomf
voor de bourgeoisie te zijn. En in zekere zin was zij dat ook. Het feit op zichzelf dat
de NOT - een maatschappij van bankiers en reders - zoveel gezag wist te verwerven
en zelfstandig overleg pleegde met vreemde legaties over het door Nederland te
voeren beleid, is een aanwijzing daarvoor. In Nederland bleek evenals in België,
dat de burgerlijke elite de maatschappij beheerste; haar invloed toonde zich in alle
duidelijkheid, toen de politieke partijstrijd werd stopgezet en toen zich bovendien in
het staatsapparaat
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lacunes voordeden die alleen zij kon opvullen.
In augustus 1914 besloten de partijen om de politieke strijd op te schorten tot

betere tijden zouden aanbreken. Troelstra verklaarde op 3 augustus in de Tweede
Kamer dat de SDAP principieel aan de zijde van de regering stond en dat de nationale
gedachte de nationale geschillen overheerste. Hij stemde in met de mobilisatie en
de defensieuitgaven. Dit is de politiek van de SDAP gedurende de hele oorlog
gebleven, al kwam er binnen de partij vrij krachtige oppositie tegen op en bracht
Troelstra zelf bepaalde nuances in het principe aan. Voor hem was de kern van de
zaak eenvoudig dat Nederland zijn proletariaat niet aan de zinloze imperialistische
moordpartij mocht offeren. Hij ging daarin soms zo ver dat hij in feite zijn
oorspronkelijke standpunt scheen te verlaten. Zo meende hij in april 1918 dat
Nederland een Duitse grensschending - men vreesde toen een Duitse aanval -
passief moest toelaten en ten koste van alles moest zorgen niet in de oorlog te
worden verwikkeld77.. Daarmee keerde hij zich dus niet tegen de neutraliteit, maar
wel tegen de gewapende neutraliteitspolitiek van de regering. Hij kwam op deze
manier wat dichter te staan bij die elementen in de partij, die in 1914 geen steun
aan de nationale verdediging hadden willen geven en op afwijzing van de militaire
kredieten en soms zelfs op massale dienstweigering aandrongen78. - al aanvaardde
hij deze consequenties nog niet. Weer anderen, vooral geïnspireerd door de houding
van de Belgische socialistische partij, wilden dat Nederland zich, indien het zijn
neutraliteit moest opgeven, tegen het autocratische Duitsland bij de democratische
Entente zou aansluiten en verwierpen zodoende de interpretatie van de oorlog als
een strijd tussen imperialisten, allen in gelijke mate vijandig aan het proletariaat -
een interpretatie waaraan Troelstra vasthield79.. Maar al werden in de SDAP zeer
verschillende standpunten verdedigd en heftige discussies gevoerd, in de praktijk
heeft de partij de defensiepolitiek van de regering trouw gesteund en dit was ten
slotte een politiek van nationaal eigenbelang. Ideologisch leek Troelstra's
argumentatie wellicht zuiverder dan die van de ‘chauvinistische’ socialisten uit de
oorlogvoerende landen; die schijnbare zuiverheid echter dankte zij niet aan een
fundamenteel verschillende houding tegenover het oorlogsprobleem maar aan het
toevallige feit dat Nederland neutraal bleef80..
Voor de andere partijen lag het probleem uiteraard veel gemakkelijker; er is dan

ook over de defensie- en de buitenlandse politiek geen discussie van betekenis
gevoerd. Met betrekking tot problemen van binnenlandse politiek was de toestand
wezenlijk anders. In de herfst van 1915 bracht de premier Cort van der Linden de
grondwetsherziening ter sprake. Al spoedig bleek dat het Parlement vrijwel unaniem
zou instemmen met zowel de directe invoering van het algemeen mannenkiesrecht
als de financiële gelijkstelling van de openbare en bijzondere lagere scholen. Er
was eigenlijk
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niemand meer die de vooroorlogse discussie over deze zaken wilde voortzetten. In
december 1917 werd de grondwetsherziening afgekondigd. De formele
democratisering van de staat was bijna voltooid - het vrouwenkiesrecht werd in 1920
ingevoerd en na enige tijd werden ook aan de bijzondere middelbare scholen
dezelfde financiële middelen ter beschikking gesteld als aan de openbare. In juli
1918 trad de nieuwe democratie in werking bij de eerste verkiezingen volgens het
algemene mannenkiesrecht met evenredige vertegenwoordiging. Het is begrijpelijk
dat de verkiezingscampagne in de zorgelijke tijden die men beleefde vrij mat was.
De confessionele partijen zagen geen reden om hun traditionele programma's te
herzien; zij rekenden er terecht op dat het algemene kiesrecht voor hen voorlopig
geen ongunstig effect zou hebben. De methode van hun verkiezingspolitiek
veranderde echter wel. Vóór 1917 bestond in Nederland geen evenredige
vertegenwoordiging; de min of meer aan elkaar verwante partijen werden daardoor
gedwongen om zeer nauw samen te werken en elkaars kandidaten te steunen als
zij in de kiesdistricten de meerderheid voor zich of hun geestverwanten wilden
verwerven. Dank zij het evenredige kiesrecht was dit overbodig geworden en trokken
de partijen in volle zelfstandigheid op. Het grote nadeel daarvan was natuurlijk dat
nu ook de gelegenheid verviel om al voor de verkiezingen de mogelijkheid van
samenwerking in een kabinet te bespreken. Tegelijkertijd leidde de evenredige
vertegenwoordiging onvermijdelijk tot een belangrijke groei van het aantal in de
Kamer vertegenwoordigde partijen - in 1918 waren er dat niet minder dan zeventien,
waarvan acht niet meer dan één zetel hadden. Het moeizame timmerwerk nodig
voor het samenstellen van een kabinet, dat zich staande moest kunnen houden in
een sterk verdeeld Parlement, waar geen partij de meerderheid bezat, begon in
1918 pas na de verkiezingen. Het moest toen door de confessionelen worden
verricht. Zowel de katholieken als de antirevolutionairen hadden zoveel van het
algemeen kiesrecht geprofiteerd dat zij met de CHU die wat verloren had, een blok
van vijftig zetels bezetten in een Kamer van honderd.
Voor de liberalen was de uitslag van de verkiezingen rampzalig. De drie partijen

waarin ze waren opgesplitst hadden bij de verkiezingen van 1913 veertig zetels
gekregen; in 1918 hielden zij er slechts vijftien over. De SDAPmaakte wel belangrijke
winst maar toch minder dan zij had gehoopt. In de eerste ronde van de verkiezingen
van 1913 had zij achttien zetels verworven maar drie daarvan waren bij
herstemmingen verloren gegaan. In 1918 kreeg zij er tweeëntwintig. Al was het
natuurlijk van groot belang dat zij zoveel krachtiger bleek dan de liberalen, een echte
politieke verschuiving naar links had noch het algemene kiesrecht noch de
oorlogsellende tot stand gebracht. Voor het eerst kwam ook de communistische
partij in de kamer met Wijnkoop en Van Ravesteyn die hun in 1909 opge-
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richte SDP in november 1918 gingen omdopen tot Communistische Partij Holland
(CPH). Zij hadden in de oorlog propaganda gemaakt voor extreem staatsingrijpen
in de levensmiddelenvoorziening en voor totale demobilisatie; het succes van de
bolsjewistische revolutie in Rusland vormde voor hen natuurlijk de bevestiging van
hun theoretische gelijk81.. In elk geval waren ze de afgelopen jaren opgetreden met
veel energie, een flinke dosis demagogie en een hysterische, in de grofste
scheldwoorden gespecialiseerde welsprekendheid - bewust nagebootst naar de stijl
van de radicale pamfletten uit de jaren 1780 en 1790 - en zagen zij hun ijver en
doctrinaire zuiverheid nu beloond met het lidmaatschap van een door de
confessionelen beheerste Kamer. Zij pretendeerden het wereldgebeuren dank zij
hun wetenschappelijke methode tot in zijn diepste gronden te kunnen verstaan en
er dank zij hun internationalisme persoonlijk deel aan te hebben. Zij moeten zich
wel vreemd hebben gevoeld in de Nederlandse politiek, waar zelfs de dramatiek
van de oorlog in zijn laatste fase de hoofdpersonen niet dwong tot een snelle
beslissing over de nieuwe regering die moest worden gevormd. Het duurde tot
september 1918 voor zij er na ingewikkeld overleg binnen een zeer klein groepje
politieke leiders en verwarrende interventies van de Koningin82. eindelijk was: een
door de katholieke Limburgse edelman Ruys de Beerenbrouck voorgezeten kabinet
van confessionelen.
Het nieuwe kabinet kreeg in november 1918 te maken met een merkwaardig

incident. Het hele jaar was onrustig geweest. In nauwe samenwerking hadden de
orthodoxe marxisten van de SDP en de revolutionaire anarchisten die teruggingen
op de stellingen van Domela Nieuwenhuis uit de jaren 1880, de economische
moeilijkheden gebruikt voor het uitlokken van een groot aantal wilde stakingen en
demonstraties. De SDAP werd in de onaangename positie geplaatst deze beweging
te moeten tegenwerken en te moeten verhinderen dat pogingen om een algemene
staking te organiseren succes hadden. Haar leiders meenden dat revolutionair
optreden tegen een regering, die slechts voor de distributie van te weinig goederen
maar niet voor de nood zelf aansprakelijk kon worden gesteld, zinloos en schadelijk
was. Dat er in deze politiek iets onbevredigends lag, ontkenden ook de reformistische
leden van het partijbestuur allerminst83.. Er was niets meer over van de nationale
saamhorigheid die in 1914 was getoond. De tegenstelling tussen arm en rijk was
groter geworden. Het was bitter voor de socialistische leiders om zich in zulke
omstandigheden tot een voorzichtige politiek te verplichten. De verkiezingsuitslag
van juli 1918 maakte hun positie niet gemakkelijker. De verschillende revolutionaire
partijtjes hadden ten slotte bijna 50 000 stemmen gehaald en al was dit slechts een
zesde van het totale socialistische stemmental, het was onaangenaam dat zij speciaal
in Amsterdam veel aanhang hadden gekregen. Er was enige
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reden om te verwachten dat zich in de arbeidersorganisatie een zekere neiging tot
extremisme zou voortzetten, terwijl de algemene landspolitiek zich duidelijk in
conservatieve richting ontwikkelde.
Kort na het optreden van de nieuwe regering nam de onrust in het hele land verder

toe. Op 25 oktober 1918 werden de gevaren ervan onderstreept doordat in een
legerkamp op de Veluwe een oproer van soldaten uitbrak. Na onderzoek bleek
echter dat dit niet door enig revolutionair programma veroorzaakt werd en ook geen
politiek doel had. Het was een uiting van ontevredenheid over het feit dat de verloven
waren ingetrokken en de voeding slecht was. Indien de relletjes iets aantoonden,
dan was het dat de lange jaren van een ten slotte dadenloze mobilisatie de discipline
in het leger hadden verzwakt. Op 5 november vroeg Troelstra naar aanleiding van
deze zaak om het ontslag van Snijders, dat inderdaad een paar dagen later afkwam.
Het was een onelegante beslissing. Snijders had tijdens de oorlog ontslagen dienen
te worden wegens zijn politieke opvattingen; het was onbehoorlijk hem in de
allerlaatste dagen van de oorlog te ontslaan wegens een betrekkelijk onbetekenend
incident. Voor Troelstra echter was de gang van zaken een succes. Hij verkeerde
gedurende deze dagen in een grote nerveuze spanning. Hij was een zeer emotioneel
man die onverzoenlijke tegenstrijdigheden in zich verenigde, zowel een zeer kundige
parlementariër als een romantische revolutionair, zowel een voorzichtige tacticus
als een schitterende volksredenaar die zich aan de geestdrift van
massavergaderingen bedronk. Zijn leven lang had hij zijn politiek en zijn
waarderingen sterk op Duitsland georiënteerd. De revolutie in het Duitse leger, die
kort na de Nederlandse rellen uitbrak, heeft hem er blijkbaar van overtuigd dat ook
soldaten in Nederland rijp waren voor een omwenteling. Enkele socialistische leiders
in het door de stagnatie in de scheepvaart zwaar getroffen Rotterdam bevestigden
zijn mening dat de Duitse revolutie zich in Nederland zou voortzetten. Op 9 november
verzocht de burgemeester van Rotterdam, Zimmerman, deze mannen om hem, als
er revolutie zou komen, te helpen bij de handhaving van de orde. Zimmerman was
een hautaine, resolute, diep in de klassieke literatuur geïnteresseerde pessimist die
er met stoïcijnse kalmte voor wilde zorgen dat de ondergang van zijn beschaving
tenminste ordelijk verlopen zou84.. Troelstra en zijn aanhangers concludeerden hier
onmiddellijk uit dat de bourgeoisie gereedstond om de macht op te geven. In een
redevoering te Rotterdam op 11 november kondigde Troelstra aan dat dit te gebeuren
stond. Op 12 november hield hij een urenlange, briljante rede in de Tweede Kamer
waarin hij dit herhaalde.
De regering was goed op de hoogte van wat zich sinds 9 november in Rotterdam

afspeelde. De katholieke vakbonden en andere katholieke organisaties bereidden
een massaal appèl op de publieke opinie voor. Naar Am-
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sterdam, Rotterdam en Den Haag werden troepen gezonden. De Vrijwillige
Landstormwerd opgeroepen. Op aanraden van een groepje zeer actieve protestantse
politici werd ervoor gezorgd dat de Engelse regering op 12 november verklaarde
geen voedselzendingen naar Nederland toe te staan als de monarchie werd
afgeschaft. Het aantal regeringsgetrouwe en royalistische demonstraties, publikaties
en vergaderingen nam geweldige proporties aan. Op 14 november erkende Troelstra
in de Kamer dat hij geen revolutie voorzag. De week eindigde met steeds herhaalde
en steeds massaler wordende manifestaties van aanhankelijkheid aan vaderland,
koningshuis en regering. Van de zijde der socialistische arbeiders stond daar in het
geheel niets tegenover, behalve enkele slecht georganiseerde en impopulaire
activiteiten van de Amsterdamse communisten die alleen maar toonden dat dezen
ondanks hun oorverdovende lawaai in feite niets te betekenen hadden. Troelstra
zelf heeft geen enkele poging gedaan de arbeidersmassa tot daadwerkelijk optreden
te bewegen. De revolutie die hij had verwacht, kwam eigenlijk neer op een vrijwillige
abdicatie van wat hij de bourgeoisie noemde.
Troelstra's vergissing had op de geschiedenis van het interbellum grote invloed.

Het heeft jaren geduurd voor de SDAP weer iets terugwon van het in november 1918
verspeelde prestige. Toch had de partij zelf geen schuld aan de ongelukkige affaire.
Troelstra had in het partijbestuur en de kamerfractie eigenlijk slechts zeer weinigen
bereid gevonden zijn avontuur te steunen. Juist de vakbonds- en partijbestuurders
waren ervan overtuigd dat de Nederlandse arbeidersmassa geen revolutionaire
aspiraties had en dat, ondanks Troelstra's verzekeringen, leger en politie in het
algemeen regeringsgetrouw waren. Zij waren echter niet in staat Troelstra tot kalmte
te brengen noch slaagden zij erin tegenwicht te bieden tegen de door hem gewekte
indruk. Het resultaat was dat Troelstra's rol binnen en buiten de partij vrijwel was
uitgespeeld en dat de partij zelf nog lang als onbetrouwbaar gold. Bovendien hadden
Troelstra's dreigementen een reactie gewekt die de positie van de regering en de
monarchie in hoge mate versterkte en de behoudende tendentie, waardoor de
ontwikkeling van Nederland gedurende de oorlog gekenmerkt werd, bevestigde. De
door Troelstra gewekte onrust had overigens ook tot gevolg dat de confessionele
regering haar christen-democratische programma van sociale maatregelen
betrekkelijk snel tot uitvoering kon brengen. In de ogen van de opgeschrikte
volksmassa en de klassen die haar leiding gaven, betekende deze sociale politiek
een garantie tegen herhaling van wat in die gespannen week een dreiging van
revolutionair geweld geleken had.
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3. Na de wapenstilstand en het Belgisch-Nederlandse conflict

Er waren in België twee groepen die revolutie wilden: sommige Vlaamse extremisten
en Duitse soldaten. Maar de hoop van de eersten op onrust in het Belgische leger
en de vorming van Vlaamse soldatenraden bleek onwerkelijk. In het Duitse
bezettingsleger echter had de revolutionaire beweging wel voortgang. De inwoners
van Brussel zagen het revolutionaire bedrijf van de Duitse soldaten met hun raden
en hun acties tegen de officieren vermaakt maar niet zonder enige ongerustheid
aan. Toen de Duitse soldaten echter gingen proberen de Belgische arbeiders in de
revolutie te betrekken en arbeidersraden oprichtten, maakten de socialistische
leiders in Brussel hun duidelijk dat er geen spoor van solidariteit bestond tussen de
jarenlang door de bezetters geknechte proletariërs en het Duitse leger. Het enige
wat de Belgen verlangden, was dat dit onmiddellijk en ordelijk de stad zou verlaten85..
De laatste troepen, die op 17 november uit Brussel wegtrokken, namen, om het zo
te zeggen, niet alleen allerlei buit maar ook de revolutie mee naar hun vaderland.
De Belgen hadden hun eigenmanier om demaatschappij en de politiek te hervormen
en juist gedurende deze novemberweken was een politieke ontwikkeling aan de
gang die bijzonder snel en ingrijpend was, maar waarvan de details nog altijd niet
helemaal duidelijk zijn. Op 11 november sprak koning Albert in zijn hoofdkwartier
te Loppem - een gemeente bij Brugge - met Belgische politici die de oorlogstijd in
het land zelf hadden doorgebracht en goed op de hoogte waren van de stemming
onder de bevolking. Op 13 november werd hij door de stad Gent ontvangen. Daar
hadden hij en zijn regering - de regering van Le Havre - een onderhoud met de
voorzitter van het Comité National, Francqui. In de avond besloten de ministers af
te treden; op 17 november boden zij de Koning hun ontslag officieel aan. Op 21
november kon het nieuwe kabinet worden bekendgemaakt. Het was een door een
katholiek geleid kabinet met zes katholieke, drie liberale en drie socialistische
ministers, een kabinet van nationale eenheid, dat veel vooruitstrevender was dan
zijn voorganger. Op 22 november sprak Albert het Parlement toe en kondigde hij
radicale hervormingen aan: algemeen, enkelvoudig kiesrecht, gelijkheid van de
nationale talen, de stichting van een nieuwe Vlaamse universiteit te Gent en
afschaffing van Belgiës verplichte neutraliteit.
Waarschijnlijk zijn de volgende factoren in deze gebeurtenissen doorslaggevend

geweest. De regering in ballingschap, in allerlei opzichten verdeeld en juist gedurende
de laatste jaren herhaaldelijk hervormd, wilde zo snel mogelijk de
verantwoordelijkheid neerleggen. Zij bleek dat eerder te kunnen doen dan zij
verwacht had. Het werd immers spoedig duidelijk dat
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in België zelf al politieke besluiten genomen waren. In en rond het Comité National
was men het erover eens dat alleen een regering van drie partijen in staat zou zijn
de reconstructie van het land te organiseren. Dit betekende dat de katholieken hun
suprematie vrijwillig moesten afstaan en op het punt van het kiesrecht de principiële
concessie moesten doen die zij steeds hadden geweigerd. De christen-democraten
waren daartoe bereid. Zij waren het die ‘de regering van Loppem’ mogelijk maakten,
doordat zij de katholieke partij, met uitzondering van Woeste en diens aanhangers,
met zich mee wisten te krijgen. Voor de liberalen en de socialisten was dit zuiver
winst86.. Twee elementen vielen bij dit alles op. Ten eerste bleek de invloed van
Francqui zeer groot, al valt niet te bepalen hoever deze ging. Het was waarschijnlijk
Francqui die de naam van de nieuwe premier - Delacroix - onder de aandacht van
de Koning bracht. Van begin 1917 af werden te Brussel, zowel in het gebouw van
de Société Générale als in dat van het Institut Solvay met zijn merkwaardige ambitie
om de maatschappij te hervormen volgens de leer van het radicaal-liberale
produktivisme, vergaderingen gehouden in het kader van Solvays en Francquis
Comité National, waar honderden politici van alle partijen aanwezig waren en waar
het programma van de nieuwe regering werd vastgesteld. Ten tweede werd al sinds
enige tijd door allerlei personen herhaaldelijk en met nadruk gewezen op het gevaar
van revolutie. De snelheid waarmee de politici optraden, was zonder twijfel tenminste
voor een deel te verklaren uit een zekere angst voor de diepe ontevredenheid die
in België onder de oppervlakte van een in schijn eensgezind patriottisme ontstaan
was, ontevredenheid in het algemeen over de miserabele sociale omstandigheden
en de ellende van een proletariaat dat ook vóór 1914 een van de laagst betaalde
in Europa was en ontevredenheid speciaal in Vlaanderen over de achterstelling van
zijn culturele identiteit.
In het nieuwe kabinet gingen slechts drie leden van het oude over. Een van hen

was de minister van Buitenlandse Zaken, Paul Hymans, liberaal, protestant, een
man van smaak en eruditie, die op 1 januari 1918 tot die functie was benoemd. Hij
was het die de verantwoordelijkheid te dragen kreeg voor pogingen aan de Belgische
buitenlandse politiek een nieuwe vorm te geven. Deze politiek was een erfenis van
het kabinet in ballingschap te Le Havre; zij was niet uitgedacht door de mannen van
het Comité National. In Le Havre was de internationale positie van België natuurlijk
steeds weer onderwerp van discussie geweest. Bij het begin van de oorlog stelden
de Koning en de regering zich op het standpunt dat België ondanks zijn gedwongen
deelneming aan de gevechtshandelingen het neutraliteitsstatuut, waarop zijn
onafhankelijkheid formeel gegrondvest bleef, moest handhaven. Het enige dat België
deed, was zich verweren tegen agressie en strijden voor vrijheid. Daaruit vloeide
voort dat het land zich niet in een
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bondgenootschap bij Frankrijk of Engeland kon aansluiten en de geallieerde
oorlogsdoelen niet onderschreef. Naast de zuiver juridische argumenten die voor
deze afzondering pleitten, werkten ongetwijfeld ook morele en praktische motieven
mee. België was het slachtoffer van onrecht; het was geen belligerent in de gewone
zin van het woord. Dit gaf klemtoon aan de tragiek van zijn lot en verhoogde de
waarde van zijn heldhaftige verzet tegen de schender van rechten en traktaten.
Want, zo ging de redenering voort, ondanks deze ook militair gehandhaafde
zelfstandigheid droegen de Belgische soldaten meer dan iemand had mogen
verwachten bij tot de redding van de mensheid.
Op grond van zulke hoogdravende, maar in sommige opzichten niet onjuiste

beschouwingenmeendemen na een eventuele overwinning, waaropmen overigens
lang niet altijd de hoop levend wist te houden - vooral de Koning was geneigd tot
pessimisme -, van zijn ongebondenheid voordeel te kunnen hebben. Nu de verplichte
neutralisering van het land gefaald had, zou België de volle soevereiniteit over zijn
eigen politiek gelaten moeten worden en dienden er regelingen te worden getroffen
die een betere verdediging van de onafhankelijkheid mogelijk maakten. Van 1916
af maakte de regering deze eisen herhaaldelijk bekend; zij liet zich echter niet uit
over de aard van de maatregelen die zij ter garantie van de nationale integriteit
wenste. Maar dat deden sommige Belgische publicisten in ballingschap wel. Zij
meenden dat de opheffing van de neutraliteitsverplichting, die een revisie van de
verdragen van 1839 betekende, de weg opende naar de herziening ook van de
regelingen over het grondgebied welke er in waren vervat. Het Nederlandse Limburg
diende aan België te worden toegevoegd en de Schelde moest tot aan zee een
Belgische rivier worden, wat annexatie van Zeeuws-Vlaanderen noodzakelijk maakte.
Ook hoopten zij Luxemburg te kunnen verwerven. In Nederland was al lang voor
1918 bekend dat dergelijke ideeën in Le Havre circuleerden en door sommige leden
van de regering werden gesteund. Spoedig bleek dat Paul Hymans, wiens politieke
denken diep door de lectuur van Bannings geschriften werd beïnvloed87., van een
dergelijke expansie niet afkerig was. Pas in januari 1919 echter legde de regering
deze verlangens in een memorandum gericht tot de geallieerde en geassocieerde
mogendheden vast. Dit stuk heeft iets romantisch met zijn soms gezwollen en
pathetische taal en doet denken aan de atmosfeer van 183088.. Er lag in de politiek
van Hymans inderdaad een krachtig element van nostalgie. Zij was, schreef hij,
geen fantasie van een veroveraar maar een terugkeer tot het België van 1830, zoals
de scheppers van de onafhankelijkheid het hadden gewild89.. Pierre Orts, een van
zijn nauwste medewerkers, werd beheerst door de romantiek van Banning90.. Een
ander, Pierre Nothomb, die in België zelf zonder veel succes een buitensporige
propaganda voor territoriale expan-
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sie maakte, voedde, zoals Hymans het uitdrukte, zijn poëtische hartstocht en zijn
bijna geëxalteerd patriottisme met herinneringen aan 183091.. Maar er was tussen
1919 en 1830 dit zeer wezenlijke verschil dat in geen van de door België verlangde
gebieden onder de bevolking, dankbaar dat de provincies buiten de oorlog waren
gebleven, enige neiging bestond zich bij België te voegen92.. Alleen al hierom was
de Belgische politiek volkomen onrealistisch.
Nederland stond bij de geallieerden echter niet in de gunst. De komst vanWilhelm

II op 10 november 1918, waarvan waarschijnlijk niet ten onrechte vermoed werd dat
zij voor sommigen in het Kabinet en aan het hof minder onverwacht was dan officieel
werd beweerd93., op hetzelfde ogenblik dat Nederland 70 000 Duitse soldaten
toestond door Limburg naar hun vaderland terug te keren en zo aan
krijgsgevangenschap te ontsnappen, had grote ergernis gewekt. Het heeft er dan
ook even op geleken dat er voor de Belgen een zakelijke kans bestond hun eisen
op de een of andere manier te verwezenlijken. Dat duurde echter maar kort. De
Nederlandse diplomatie trad met tact en gezag op en slaagde erin Hymans
schaakmat te zetten. In wezen was de positie van België ook onhoudbaar. Juist
omdat de regering tijdens de oorlog om principiële redenen niet had willen meedelen
wat zij bij de vrede méér wenste dan herstel van de onafhankelijkheid en betaling
van oorlogsschade, kon Hymans op geen enkele afspraak of belofte steunen en
had hij van zijn kant niets te bieden. Het door België tijdens de oorlog gewonnen
prestige was onvoldoende als grondslag voor zo'n ambitieuze staatkunde. Zelfs de
Fransen, die België in hun invloedssfeer enmilitaire systeemwilden brengen, voelden
grote reserves ten aanzien van deze aspiraties welke immers ook het door hen
begeerde Groothertogdom Luxemburg betroffen. De Nederlanders, gesteund door
de Verenigde Staten en Engeland, weigerden over gebiedsafstand te onderhandelen.
Hun these werd in juni 1919 door de grote mogendheden aanvaard. Deze beslisten
dat een internationale commissie, waarin België en Nederland zitting kregen,
voorstellen moest doen over een herziening van de tractaten van 1839; overdracht
van grondgebied mocht echter niet worden overwogen.
De hele zaak had natuurlijk een zeer ongunstige uitwerking op de verhouding

tussen België en Nederland. Door zich met hun verzoeken en hun memorandum
direct tot de grote mogendheden te richten zonder de Nederlandse regering van de
inhoud daarvan op de hoogte te stellen, hadden de Belgen Nederland diep geërgerd.
Toch traden de Nederlanders met grote voorzichtigheid op en hielden zij ook in de
volgende onderhandelingen steeds in het oog dat België ondanks de onhandigheid
van een buitenlandse politiek die door veel diplomaten in Parijs als onredelijk en
onvolwassen werd beschouwd, over veel meer prestige bij de grote mogendheden
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beschikte dan het neutrale Nederland. De Belgische positie werd echter verzwakt
door de onverschilligheid van het Belgische publiek en de duidelijk uitgedrukte
vijandigheid van de socialisten en de Vlamingen tegen elke expansiepolitiek94.. Het
in de oorlog herleefde Belgische patriottisme nam slechts in betrekkelijk kleine kring
deze merkwaardig romantische vormen aan. Zonder twijfel heeft ook de aarzelende
houding van veel katholieken de geestdrift in toom gehouden. Niemand minder dan
aartsbisschop Mercier waarschuwde de Koning tegen een annexatiepolitiek die hij
België onwaardig vond en bovendien gevaarlijk omdat, indien zij slaagde, het aantal
Nederlandstaligen in België zou worden vergroot95.. Overigens verkreeg België wel
een kleine technische wijziging van zijn oostgrens door de annexatie van Eupen en
Malmédy. Maar ook in Afrika, waar Hymans om uitbreiding van de Belgische kolonie
had gevraagd, werd hij teleurgesteld. België werd niet meer toevertrouwd dan het
mandaat over twee provincies van het vroegere Duitse bezit (Ruanda en Urundi).
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X. Stabiliteit, 1919-1939
1. Het karakter van de periode

De oppositie tegen de liberale staat had in de loop van de negentiende eeuw niet
alleen verschillende vormen aangenomen, zij was ook van aard veranderd. Natuurlijk
werd zij het krachtigst gevoerd door die groepen van de christelijke bevolking die
de invloed van de Kerken en van de dogmatische kerkleer wilden vergroten. Deze
mensen meenden dat de neutrale staat van de negentiende eeuw aan zulke
doeleinden vijandig was. De neutraliteit ervan betekende in elk geval dat deze staat
de ambities van de christelijke dogmatici nooit zou kunnen steunen. Het wezen van
deze staat was bovendien zodanig dat de staatkunde in feite, naar men vreesde,
een seculariserende werking had. Zolang de oppositie ervan overtuigd bleef, dat zij
door de invloed van de staat te beperken het christelijke karakter van demaatschappij
kon beschermen, was zij in haar optreden uiteraard conservatief en kon zij tot op
zekere hoogte meedoen aan die onderdelen van het staatkundige werk, die
behoorden tot wat zij als het eigenlijke, zeer strikt bepaalde terrein van de staat
beschouwde. Dit veranderde echter in het derde kwart van de eeuw, toen dit
conservatisme onvoldoende bleek. Kennelijk was het om allerlei redenen niet meer
mogelijk de staatsmacht in toom te houden, laat staan de staat terug te dringen.
Zodra de oppositie dit erkende, ging zij over tot het stellen van wat zij de antithese
noemde. Zij aanvaardde in principe geen verantwoordelijkheid meer voor wat de
neutrale staat deed; deze werd in al zijn activiteiten en in al zijn verschijningsvormen
afgeschilderd als eenmonster dat moest worden bestreden. De consequentie hiervan
was dat de confessionele partijen dienden te worden hervormd tot strijdbare en
krachtige massaorganisaties, die als hoofddoel slechts de kerstening van de staat
erkennen konden.
Intussen zette de machtsuitbreiding van de staat zich voort. Het werd in de jaren

1880 en 1890 echter duidelijk dat deze in liberale landen als België en Nederland
behoorde te worden begeleid door democratische hervormingen. Het bleek dat de
staat, zoals die in het midden van de eeuw was samengesteld, een staat, waarin
een kleine burgerlijke elite de verantwoordelijkheid bezat, over te weinig kracht en
gezag beschikte om de taken te vervullen die hij nu opgedragen kreeg. Beslissingen
over de sociale
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wetgeving en de dienstplicht, over verhoging van de belastingen en het probleem
van de volksscholen grepen zo diep in dat zij, ook volgens de mening van belangrijke
delen van de hogere burgerij, door veel meer mensen moesten worden gesteund
dan alleen de politieke elite van het liberale tijdvak. Natuurlijk betekenden de
democratische hervormingen van dit tijdvak voor grote groepen van de bevolking
een politieke en soms ook maatschappelijke emancipatie; zij vormden echter
tegelijkertijd eenmiddel om de groeiendemacht van de staat en de sterk toenemende
afhankelijkheid van de burger ten opzichte van de overheid aanvaardbaar te maken.
De ‘vrijheid’ die hij als individu moest opgeven, werd in zekere mate gecompenseerd
door de ‘macht’ die hij verwierf als kiezer.
De democratisering van het kiesrecht gaf de confessionele partijen meer politieke

invloed dan zij ooit hadden bezeten. Dit was echter niet het soort invloed dat nodig
was om de leer van de antithese in de praktijk te brengen. Trouwens, het
neothomisme, de wijsbegeerte van de katholieke versie der christen-democratie,
gaf het antithetische denken uitdrukkelijk op. Het resultaat van dit hele complex van
verschijnselen en ontwikkelingen was dan ook, dat de confessionele partijen naar
oplossingen gingen zoeken die fundamenteel van de leer der antithese afweken.
Zij experimenteerden met de ‘liberté subsidiée’, zij bestudeerden de mogelijkheden
van het corporatisme, zij streefden naar een conceptie van staat en maatschappij
die in de realiteit kon worden getest en uitgewerkt. Door tussen de staat en de
onderdanen een intermediaire laag te scheppen of te onderhouden, trachtten zij het
seculariserende effect van de staatsmacht tegen te gaan. De staat werkte op de
terreinen waar zijn invloed het duidelijkst in het dagelijkse leven bleek - school,
maatschappelijke zorg enz. - slechts indirect; hij volstond met het vaststellen van
algemene regels en het verschaffen van financiële middelen aan door de Kerken,
partijen of andere groepen opgerichte maatschappelijke instellingen.
Gedurende het interbellumwerden deze ontwikkelingen en gedachten samengevat

tot iets dat ook in de werkelijkheid steeds meer begon te lijken op een stelsel. Het
was een stelsel dat de Tweede Wereldoorlog overleefde en in de jaren 1940 en
1950 waarschijnlijk zelfs grotere omvang en samenhang kreeg dan tevoren. In het
Nederlandse woordgebruik is het verzuiling gaan heten en deze term is door
sommige politicologen overgenomen als terminus technicus voor een zeer
eigenaardig type democratie - ook pacificatiedemocratie en ‘consociational
democracy’ genoemd -, dat een aparte plaats inneemt onder de diverse
democratische organisatiemogelijkheden die er blijken te bestaan1.. De verschillende
kenmerken van deze democratie leken oppervlakkig gezien tegenstrijdig te zijn.
Verzuiling betekent dat de staat het de grote, in hun levensbeschouwing
onderscheiden groepen van de bevolking mogelijk maakt om hun dagelijkse leven
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geheel volgens eigen inzicht en behoefte te organiseren, in eigen scholen,
jeugdbewegingen, universiteiten, huizen, sportclubs, vak- en werkgeversbonden,
met eigen instellingen voor de sociale verzekeringen en voor de culturele verzorging
van de volksmassa door theaters, weekbladen, zangverenigingen, leesportefeuilles
enz., en in Nederland zelfs door eigen radioverenigingen. De theorie van deze
segmentatie was uiteraard een theorie van conflicten. Dit was in principe geen
vredelievend pluralisme, dit was strijd. De gedachten en de levenswijze van een
rooms-katholiek en een protestant, van een liberaal en een socialist werden
voorgesteld als zo totaal verschillend, hun doeleinden werden gezien als zo vijandig
aan elkaar, dat niet alleen samenwerking tussen hen onmogelijk was, maar dat zij
ook werden geacht elkaar voortdurend aan te vallen in het niet aflatende gevecht
om de laatste waarheid. De werkelijkheid echter was anders, was zelfs tegengesteld
aan dit heroïsche en rampzalige beeld. In feite was de Nederlandse en, zij het in
mindere mate, ook de Belgische democratie stabiel in vergelijking met de grote
landen van het continentale Europa.
Voor de politieke wetenschap was dit een boeiende paradox. Het probleem is

overigens nog ingewikkelder dan werd aangeduid. Niet alleen immers scheen de
nationale eenheid te worden gebroken door het feit dat de maatschappij van top tot
basis was verdeeld in los naast elkaar staande ‘zuilen’, de politici in Nederland werd
het leven bovendien uiterst moeilijk gemaakt door de ongebreidelde behoefte van
deze democratie om voor alle nuances in het staatkundige denken eigen partijen
te stichten. De evenredige vertegenwoordiging, die in Nederland in 1918 werd
ingevoerd, schiep ook voor betrekkelijk kleine groepen dissidenten de mogelijkheid
een zetel in de Tweede Kamer te veroveren: niet eens 1% van de uitgebrachte
stemmen had een partij nodig om recht te krijgen op parlementaire
vertegenwoordiging. Het effect hiervan was soms lachwekkend. In 1933 namen
naast de toch al talrijke ‘oude’ partijen - het waren er zeven: de katholieke partij, de
twee protestantse partijen, de twee arbeiderspartijen en de twee liberale partijen -
47 kleinere aan de verkiezingen deel en zeven van hen kregen nog een zetel ook,
zodat het nieuwe kabinet in de Kamer te maken kreeg met niet minder dan veertien
fracties2.. Toch werd ook door deze factor de stabiliteit niet wezenlijk verstoord. In
werkelijkheid is de Nederlandse parlementaire geschiedenis in het interbellum
ondanks deze versplintering harmonisch en rustig geweest. Al traden er formeel
tien kabinetten op in deze 21 jaar, in feite was de continuïteit zeer groot, doordat
vaak dezelfde ministers onder dezelfde leiding in functie bleven. Ruys de
Beerenbrouck leidde het kabinet tien, H. Colijn zeven en D.J. de Geer vier jaar.
De situatie in België verschilde in sommige opzichten aanmerkelijk van de

Nederlandse. Ten aanzien van partijvorming en kiezersgedrag was België stabieler.
In België werd van de mogelijkheden van de evenredige
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vertegenwoordiging geen gebruik gemaakt om steeds nieuwe partijen in de Kamer
gekozen te krijgen. Naast de negentiende-eeuwse partijen van liberalen, katholieken
en socialisten ontstonden in het interbellum slechts drie nieuwe van meer dan
voorbijgaande betekenis: een extreem-Vlaamse partij, een communistische en een
fascistische3.. Dit wil zeggen dat de regeringen tot 1925 met vier parlementsfracties,
van 1925 tot 1936 met vijf en van 1936 tot 1939 met zes te rekenen hadden; in
Nederland schommelde het aantal tussen tien en veertien. Overigens kwamen noch
in Nederland noch in België grote verstoringen in de samenstelling van het Parlement
voor. België, waar over het algemeen tegen de 40% van de kiezers op de katholieke
partij stemden, was duidelijk minder sterk gehecht aan de confessionele zuilen dan
Nederland met een Parlement dat gedurende de hele periode een meerderheid van
katholieke en protestantse kamerleden had4.. Het liberalisme was in beide landen
ongeveer even sterk (15 à 16%), maar het socialisme bleef in België krachtiger:
ongeveer 35% van de zetels tegen in Nederland ongeveer 22%. De Belgische
verhoudingen waren voor het vormen van een regering moeilijker dan de
Nederlandse. Drie mogelijkheden werden geprobeerd: gedurende negen jaar
regeerde de katholieke partij met liberalen en socialisten, gedurende één jaar alleen
met de socialisten en gedurende elf jaar alleen met de liberalen. In Nederland
deelden de katholieken en protestanten de regeringsverantwoordelijkheid met
uitzondering van een korte periode toen ook enkele liberalen een plaats in het
kabinet kregen.
Het merkwaardige was dat de stabiliteit waardoor de samenstelling van het

Parlement in België gekenmerkt werd, niet leidde tot stabiliteit op het vlak van de
regering. Van 1831 tot 1894, onder het censuskiesrecht, regeerden in België
zeventien kabinetten; onder het meervoudige algemenemannenkiesrecht, van 1894
tot 1919, waren het er negen; maar onder het gewone algemene mannenkiesrecht,
van 1919 tot 1940, traden er niet minder dan zeventien op. In die periode werd de
levensduur van de regeringen dus ontoelaatbaar kort. De oorzaak van deze onrust
lag niet bij het over het algemeen zeer volgzame Parlement. De kabinetten werden
niet door de Kamers naar huis gestuurd, maar vielen uiteen wanneer de afspraken
tussen de partijen, die er de grondslag van vormden, niet meer als bindend ervaren
werden of wanneer zich problemen voordeden waarover geen afspraken waren
gemaakt. Het is begrijpelijk dat heel wat tijdgenoten in de labiliteit van de regeringen
een groot gevaar voor het parlementaire regime zagen, vooral ook omdat deze
labiliteit steeds scheen toe te nemen: geen van de zes regeringen, gevormd tussen
1936 en 1940, bleef langer dan negen maanden aan. Men vroeg zich af of België
dezelfde crisisverschijnselen ging vertonen, die in Frankrijk - dat van 1919 tot 1940
een veertigtal kabinetten kende - zo duidelijk zichtbaar waren.
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Toch waren er tussen de Belgische en de Franse situatie wezenlijke verschillen.
Het belangrijkste was ongetwijfeld, dat de partijen in Frankrijk losser van structuur
waren en minder duidelijk in hun programma's. Terwijl in België de levensduur van
de kabinetten bekort werd door de moeilijkheid om steeds op korte termijn
compromissen tussen de partners in de regeringscoalities tot stand te brengen, was
in Frankrijk het Parlement met zijn fluctuerende meerderheden en zijn neiging een
kabinet snel naar huis te zenden de motor van de onrust5.. De crisis van het
parlementaire stelsel was in België dan ook heel wat minder fundamenteel dan in
Frankrijk. Niet ten onrechte is zelfs gesteld dat het onjuist zou zijn om in het algemeen
in België van een crisis te spreken6.. Weliswaar regeerden de kabinetten te kort, de
ministers bleven langer aan. Enig rekenwerk toont inderdaad dat de verschillen
tussen België en Nederland zeer betrekkelijk waren en misschien eerder van
organisatorische dan structurele aard. In België wisselden ministers nog al eens
van departement, in Nederland gebeurde dat veel minder vaak7.. Neemt men echter
de totalen, dan blijkt dat Nederland voor de gemiddeld tien ministersplaatsen die er
per kabinet beschikbaar waren, in de hele periode ongeveer vijftig personen nodig
heeft gehad; België had er ongeveer tachtig nodig voor een regering van gemiddeld
dertien leden8.. Er kan weinig twijfel aan bestaan dat deze getallen, zo gegroepeerd,
elke dramatiek aan de Belgische onrust ontnemen: in Groot-Brittannië was de
verhouding niet wezenlijk anders. Terwijl Nederland gedurende deze twintig jaar
per kabinetsplaats vijf personen gebruikte en België en Engeland ongeveer zes,
versleet Frankrijk er dertien9..
Wanneer nu inderdaad de Belgische en Nederlandse democratie in deze periode

als stabiel mag worden beschouwd, dan dient nog beantwoord te worden de vraag
hoe deze stabiliteit in landen, die én geestelijk én organisatorisch zo verdeeld waren,
verklaarbaar is. Aan spanningen ontbrak het niet. Tot in de late jaren 1930 bleef de
SDAP in Nederland vasthouden aan de leer van de klassenstrijd en beleed zij haar
geloof in de toekomst van een geheel nieuwe maatschappij. In België groeide de
kracht van de Vlaamse Beweging en nam ook de invloed van de separatistische
vleugel ervan toe. De tegenstelling tussen religieus en onreligieus bleek in geen
enkel opzicht af te slijten; de discussie werd vaak zelfs scherper dan zij in de laatste
jaren voor 1914 geweest was. Dank zij de verzuiling en de hechte partijorganisatie
was het voor de deelnemers aan de debatten mogelijk om hun posities veilig te
stellen en te verharden. De onenigheid werd, zo leek het, steeds erger. En de toon
waarop werd gedebatteerd, was hoog. Het was een tijd van grote, plechtige woorden.
De politici en de publicisten werden niet moe om hun publiek te wijzen op het
geweldige en uitzonderlijke van het tijdvak, met idealisme en hoop eerst, met angst
en somberheid
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later. Dat publiek echter reageerde niet en het werd ook niet geacht te reageren.
Het verschanste zich in zijn eigen organisaties waarvan het steeds afhankelijker
werd en nam nauwelijks deel aan de politieke strijd. De Nederlandse en de Belgische
onderdaan was politiek apathisch; hij bracht over het algemeen trouw zijn stem uit
aan de partij waarvoor ook zijn ouders gekozen hadden of die populair was in zijn
streek of op zijn werk en vond in de instellingen, die zijn partij of Kerk had opgericht,
voldoende zekerheid. Indien hij door zijn leiders werd toegesproken over het
geweldige belang van zijn trouw, zijn geloof, zijn idealisme of zijn activiteit, dan
luisterde hij ernstig en instemmend en voelde zich tevreden met deze lof. Meer werd
van hem niet verwacht.
Dit wil zeggen dat de leiders hun gang konden gaan. Zij deden dat over het

algemeen met verantwoordelijkheidsgevoel en een grote mate van zakelijkheid. Zij
vormden een kleine groep ministeriabelen en partijbestuurders, die in de
onderhandelingen met elkaar hun beginselen zeker niet verrieden - het waren in
deze tijd allerminst cynici of opportunisten - maar die wel bereid waren ten bate van
de regeerbaarheid van het land te verklaren dat deze beginselen weinig directe
betekenis hadden voor de actuele problemen waarvoor men stond. Zodoende schiep
men een niveau van overleg dat als het ware buiten de reikwijdte van de principes
werd geplaatst. Dit was een even noodzakelijke als zonderlinge procedure. En al
had zij tot resultaat dat de democratie betrekkelijk goed functioneerde, zij ondermijnde
deze tegelijkertijd op twee manieren. Daar was in de eerste plaats het feit dat dit
hele bestel afhankelijk was van de passiviteit der onderdanen. Zouden de katholieke,
protestantse of socialistischemassa's hun leiders gehouden hebben aan de politieke
consequenties van hun leer en aan de principes waarop de zuilvorming was
gebaseerd, dan zouden dezen nooit zo'n ruimte hebben gekregen voor de politiek
van compromis en samenwerking die zij in feite volgden. Daar was in de tweede
plaats het feit dat in beginsel slechts weinigen onder de politici die het land
regeerden, voorstanders waren van de parlementaire democratie in de vorm welke
zij toen had. Op de liberalen na hebben alle grote partijen in Nederland en België
de parlementaire democratie ernstig ter discussie gesteld. Geen van hen had de
overtuiging dat de staatsvorm goed was. Vooral in de jaren 1930 was de ‘crisis der
democratie’ in beide landen een populair thema voor discussiegroepen en rapporten
en werden alle mogelijke plannen voor reorganisatie in corporatistische zin door de
wetenschappelijke bureaus van de partijen uitgewerkt. Noch in België noch in
Nederland had het fascisme meer dan snel voorbijgaand succes bij de massa van
de bevolking; in beide landen echter werd in deze jaren zowel door de confessionele
als de socialistische partijen met grote plechtigheid gedacht over een hervorming
van de staatsinstellingen die in allerlei opzichten verwant
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was aan de ordeningsprincipes van de autoritair geregeerde landen.
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7. België had zestien verschillende ministers van Binnenlandse Zaken, elf ministers van Financiën,
negen ministers van Buitenlandse Zaken tegen Nederland steeds vijf.

8. De ministers van Defensie zijn hier niet bij inbegrepen.
9. In Groot-Brittannië ongeveer 120 personen voor een kabinet van gemiddeld zeventien leden, in

Frankrijk ongeveer 260 personen voor een kabinet van gemiddeld twintig leden.

2. De Belgische en Nederlandse buitenlandse politiek

De doeleinden van de Belgische en Nederlandse buitenlandse politiek waren identiek.
Wat voor ambities en aspiraties beide landen ook mochten ontwikkelen, deze waren
steeds ondergeschikt aan hun streven naar stabiliteit en zekerheid. De middelen
echter die de landen kozen om hun wens te verwezenlijken, vormden een volkomen
contrast. Nederland hield vast aan de onafhankelijkheids- of neutraliteitspolitiek die
- zo was de redenering - in 1914 succesrijk was gebleken. België zag echter in de
gebeurtenissen van 1914 juist het bewijs dat neutraliteit onvoldoende zekerheid
verschafte en meende door middel van verdragen of militaire akkoorden, dat wil
dus zeggen, door zich aan de grote mogendheden te binden, zijn veiligheid het
beste te kunnen waarborgen. Pas toen die politiek, na bittere teleurstellingen en
vernederingen, tot al te grote binnenlandse spanningen aanleiding gaf, koos België
in 1936 voor de buitenlandse politiek die Nederland sinds 1918 voerde. Als neutrale,
slecht verdedigde en moreel onvoorbereide staten vielen beide landen in 1940
hulpeloos ten prooi aan de Duitse agressie.
De Belgische diplomatie stelde zich in 1919 een hele reeks elk voor zich

onmogelijke opgaven. Zij wilde betere strategische grenzen dank zij uitbreiding van
het grondgebied; zij wilde koloniale expansie; zij wilde restitutie van alle geleden
schade en - ter vervanging van de neutraliteitsgarantie van 1839 - bindende
afspraken met Frankrijk, Engeland en Nederland over onmiddellijke steun bij een
eventuele nieuwe aanval van Duitsland. De vervulling van deze ambities was
afhankelijk van enkele belangrijke voorwaarden: de bereidheid van Nederland tot
gebiedsafstand, de bereidheid van de geallieerden en speciaal Frankrijk om de
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eigen claims op herstelbetalingen aan de Belgische eisen te onderschikken en de
bereidheid van Engeland en Frankrijk om hun buitenlandse politiek te coordineren.
Al in 1919 was het duidelijk dat geen van deze voorwaarden werd gerealiseerd.
Nederland weigerde afstand van Zeeuws-Vlaanderen en Limburg10., Frankrijk zocht
eveneens naar prioriteit ten aanzien van zijn schadevergoeding en de Entente was
over talrijke zaken scherp verdeeld. De Belgen hadden echter geen plan ontwikkeld
over wat er gebeuren moest, indien de maximumeisen onbereikbaar bleken en zij
ervoeren de afwijzing van hun verlangens als een belediging. Het feit dat zij geen
tweede lijst van wensen hadden opgesteld, die zij konden aanbieden voor het geval
de eerste verworpen zou worden, geeft het karakter van deze diplomatie scherp
aan: romantisch in haar terugverlangen naar het België
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van 1831 en zich daardoor niet voldoende bewust van eigen extravagantie,
legalistisch omdat het hier, naar de Belgen meenden, ging om een ‘recht’ met
betrekking waartoe geen discussie of tegenstand verwacht mocht worden en wat
sentimenteel, omdat dankbaarheid voor Belgiës oorlogsdaden de mogendheden,
hoopte men, zou bewegen tot steun aan dit ‘recht’.
Toen de grote mogendheden de Belgen op vrijwel alle punten teleurstelden - ook

met betrekking tot de herstelbetalingen en de afwikkeling van de Belgische
oorlogsschuld -, zochten dezen in hun onderhandelingen met Nederland tenminste
nog een enkel succes te behalen. In maart 1920 echter staakte de internationale
commissie, die van juni 1919 af met België en Nederland te Parijs had onderhandeld
over de herziening van de traktaten van 1839, haar werkzaamheden zonder dat op
enig belangrijk punt een beslissing genomen was. De oorzaak van deze impasse
was de volstrekte tegenstrijdigheid van de Nederlandse en de Belgische buitenlandse
politiek. Nederland weigerde niet alleen pertinent om ook maar een fractie van wat
het als zijn oude rechten beschouwde ten bate van België op te geven, maar ook
om zich op wat voor wijze ook aan militaire of politieke verplichtingen ten aanzien
van andere staten te binden. Het verwierp alle suggesties voor een
gemeenschappelijke verdediging van Limburg. Het enige dat werd bereikt was een
overeenkomst over bepaalde economische en fiscale moeilijkheden, maar in mei
1920 bleek dat de Belgische regering, diep beledigd door de Nederlandse
halsstarrigheid op alle werkelijk belangrijke punten, deze overeenkomst niet wilde
tekenen. Hiermee waren de onderhandelingen die te Parijs onder supervisie en met
medewerking van de grote mogendheden waren gevoerd, definitief ten einde. België
had in het geheel niets bereikt en stond nu alleen tegenover zijn buurland11.. Het
was duidelijk de vragende partij geworden en kreeg geen steun meer van de grote
mogendheden.
De Belgische positie werd steeds zwakker. Engeland was uiterst gereserveerd

en bleek in 1919 slechts bereid de onschendbaarheid van het Belgische grondgebied
te garanderen indien de Belgen opnieuw hun neutrale status zouden aanvaarden.
Dit trof buitengewoon pijnlijk12.. Niet alleen werd de neutraliteit in deze jaren in België
beschouwd als vernederend voor een strijdbaar land, dat ontslagen was van de
band van 1839, zij was in 1914 bovendien onvoldoende gebleken als bescherming
tegen agressie. Onder deze omstandigheden zag de Belgische diplomatie geen
andere uitweg dan te steunen op Frankrijk en zich aan te sluiten bij de scherpe
Franse politiek tegen Duitsland. Frankrijk, dat geïsoleerd dreigde te raken, stelde
op de Belgische goedkeuring van zijn optreden veel prijs, zowel om morele als
strategische redenen13.. Van 14 april tot 17 mei 1920 namen 500 Belgische militairen
deel aan de Franse bezetting van Frankfort en hielpen zij tot grote ergernis van de
Britten druk uit te oefenen op de Duit-
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se regering14.. In september 1920 werd het Frans-Belgischemilitaire akkoord gesloten
waardoor België in het Franse alliantiesysteem werd opgenomen15.. Al leek het in
1922 een ogenblik dat het toch nog mogelijk zou zijn ook een overeenkomst met
Engeland tot stand te brengen zodat België eindelijk een van zijn doeleinden van
1919 zou bereiken, ook deze keer werden de onderhandelingen verward door de
Britse eis dat België opnieuw neutraal zou worden. Dit was een fundamenteel punt.
Opnieuw bleek Engeland bereid de integriteit van een neutraal België tegen aanvallen
van alle zijden te garanderen; het voelde echter weinig voor de ontwikkeling die de
buitenlandse politiek van België doormaakte en wilde zich niet afhankelijk maken
van de activiteiten der Belgische diplomatie. De Belgen van hun kant probeerden
de eenheid van de Entente te handhaven of te herstellen, maar hun invloed was
veel te gering. Toen de Frans-Britse onderhandelingen die tot de besprekingen
tussen België en Engeland aanleiding hadden gegeven, werden afgebroken,
verdween ook het Engels-Belgische ontwerp-traktaat in de prullemand16..
Voor Frankrijk was op dat ogenblik een nauwe binding aan Engeland

onaantrekkelijk, omdat het vrij wilde zijn in zijn politiek tegenover Duitsland. Verbitterd
over de Duitse onwil of onmacht om de overeengekomen herstelbetalingen te
voldoen, besloot de Franse regering het Ruhrgebied te bezetten (11 jan. 1923). Zij
vond opnieuw Engeland tegenover zich en België aan haar zijde. Profijt van enige
betekenis heeft de deelneming aan de Ruhrbezetting de Belgen niet gebracht. Het
internationale prestige van België is er zonder twijfel door verminderd; België leek
een satelliet van Frankrijk geworden, een kleine staat geheel overheerst door één
grote mogendheid. Ook voor de binnenlandse verhoudingen had de beslissing
schadelijke gevolgen. De socialisten waren gekant tegen het ‘militaristische’ van
deze politiek en in Vlaanderen was de totale afhankelijkheid van Frankrijk zeer
impopulair, niet alleen onder de extreme Vlaamse nationalisten. Deze felle oppositie
ging overigens niet in het algemeen tegen de doeleinden van de Belgische
diplomatie. De meerderheid van de Belgen steunde de tendenties van een beleid
dat gericht was op een zo trouwmogelijke uitvoering van het Verdrag van Versailles,
een zo volledig mogelijk herstel door Duitsland van de geleden schade en een zo
sterk mogelijke garantie van Frankrijk en Engeland tegen Duitse agressie. Velen
echter twijfelden of de door de regering gekozen middelen aanvaardbaar waren.
Het is, gegeven deze omstandigheden, dan ook niet verwonderlijk dat de Belgische
diplomatie getracht heeft de schadelijke effecten van de Ruhrpolitiek ongedaan te
maken zonder de betrekkingen met Frankrijk te laten verkoelen. In de loop van 1923
en 1924 bevorderde zij de ontwikkeling die ten slotte leidde tot de algemene
aanvaarding van het Dawes-plan (zomer 1924) en de daarin vervatte regeling van
de Duitse herstelbetalingen. En toen de
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Duitsers in februari 1925 gingen proberen de internationale spanningen te
verminderen dank zij afspraken die in oktober 1925 werden gemaakt in het pact
van Locarno, hebben de Belgen na aanvankelijke aarzeling daarin het best
beschikbare middel gezien om toch te krijgen waarnaar ze sinds 1919 verlangden:
een Franse en Engelse garantie. Het feit dat de vorm totaal anders was - in Locarno
kwam een verdrag tussen Engeland, Frankrijk, Italië, België en Duitsland tot stand,
waarin de Duitse westgrenzen als onaantastbaar werden beschouwd - deed er in
dit perspectief niet eens zo veel meer toe17..
De Nederlanders hadden in deze jaren enkele belangwekkende

buitenlands-politieke problemen te behandelen. Een ervan was de vraag of Nederland
de uitnodiging om lid van de Volkenbond te worden, moest aanvaarden. Regering
en Parlement beslisten ten slotte dat dit inderdaad noodzakelijk was (1920); weigerde
men, dan begaf men zich in een gevaarlijk isolement en verloor men bovendien de
kans een organisatie te steunen die, al was zij te veel geplaatst in het kader van de
geallieerde overwinning en te nauw verbonden met het in Nederland onrechtvaardig
geachte Verdrag van Versailles, toch misschien de mogelijkheid bezat ruimer en
nobeler te worden. Met het oog daarop was men bereid, zij het zonder enig
enthousiasme, de strikte neutraliteit en zelfs, meenden sommigen, een deel van de
soevereiniteit op te geven. Als een echte wending in de Nederlandse buitenlandse
politiek werd dit echter door vrijwel niemand voorgesteld; de toetreding deed
weliswaar iets af aan de Nederlandse onafhankelijkheid, maar betekende anderzijds
juist een middel om te bevorderen wat men zag als de ideële motivering van de
onafhankelijkheids-politiek: de internationale rechtsorde. Het was dan ook van
bijzondere betekenis voor de Nederlandse publieke opinie, toen de Volkenbond
besloot zijn Internationaal Hof van Justitie in Den Haag te vestigen (1921). Dit
bewees ten eerste dat Nederlands prestige, in 1918 en 1919 op laag peil, zich had
hersteld en ten tweede dat de bijdrage van Nederland tot de totstandkoming van
internationale rechtsregels positief werd gewaardeerd18.. Al werkte Nederland echter
con amore en met grote nauwkeurigheid aan de Volkenbondszakenmee, tegenover
veel van wat er gedaan werd, bleef het een enigszins gereserveerde houding
aannemen. Dit bleek duidelijk naar aanleiding van het Protocol van Genève voor
de vredelievende regeling van internationale geschillen (okt. 1924). Terwijl België
dit initiatief steunde, vooral omdat het voor eigen veiligheid nuttig werd geacht,
meenden de Nederlanders dat het hen te sterk zou binden. Zij beschouwden het in
feite als een middel voor Frankrijk om meer bescherming tegen Duitsland te krijgen
en waren verheugd dat de Britse weigering om het te aanvaarden het van alle
betekenis beroofde19..
Aan de onderhandelingen over het Verdrag van Locarno had Nederland

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



57

geen aandeel en het was bij het Verdrag zelf niet betrokken20.. Wel echter waaide
de ‘geest’ van Locarno ook door de Nederlandse politiek: het werd, nu zulke grote
internationale kwesties in een sfeer van algemene verzoening werden opgelost, tijd
om met België over bilaterale problemen tot overeenstemming te komen. Nadat in
1920 de onderhandelingen die onder supervisie van de grote mogendheden
gehouden werden, waren afgebroken, was er enkele jaren vrijwel niets gebeurd.
Pas in de zomer van 1924 bracht Hymans de zaak weer op gang en maakte hij een
snelle beslissing mogelijk. De hoofdzaak was, dat hij in 1924 niet meer vroeg wat
hij in 1920, 1921 en 1922 met nadruk had geëist: een militaire overeenkomst over
de verdediging van Limburg tegen een Duitse aanval. Blijkbaar voelden de Belgische
politici zich na de beëindiging van het Ruhravontuur en dank zij hun betere
verstandhouding met Engeland nu zo veel zekerder en veiliger, dat zij minder
behoefte hadden aan Nederlandse steun21.. Toen dit element eenmaal was
losgelaten, en ook een ander punt dat in 1920 de breuk had veroorzaakt bleek te
zijn opgegeven, verliepen de onderhandelingen snel en harmonisch. In april 1925
kon een Belgisch-Nederlands traktaat worden getekend dat in feite niet meer bevatte
dan waar in 1919 al overeenstemming over bereikt was. Het was zonder twijfel een
voor België voordelig verdrag. De voor België schadelijke clausules uit 1839 ten
aanzien van de rivieren en op economisch gebied werden vervangen door
vriendschappelijker regelingen. Het Belgische Parlement bekrachtigde het verdrag
in 1926. De Nederlandse Tweede Kamer aanvaardde het eveneens; de Eerste
Kamer echter verwierp het op 24 maart 1927 en deze beslissing was definitief. Voor
het uitbreken van de TweedeWereldoorlog is het niet mogelijk gebleken het verdrag
zo aan te passen, dat het door de beide Parlementen kon worden aangenomen.
Het is verre van onbegrijpelijk dat het verdrag ten slotte voor Nederland

onaanvaardbaar was en niet onwaarschijnlijk dat de negatieve mening van de Eerste
Kamer overeenkwam met de visie van de meeste Nederlanders die zich met deze
problemen bezighielden. In 1919 en 1920 had de Nederlandse regering zich verplicht
gevoeld aan de Belgische economische eisen tegemoet te komen, omdat zij voor
enige geallieerde steun aan de Belgische politieke eisen vreesde en meende door
verzoenende gebaren een goede indruk te moeten maken. In 1925 was België
politiek geen gevaar meer. Toch vermoedde men, wellicht ook niet ten onrechte,
dat de Belgische minister Hymans nog geen afstand van zijn romantische politieke
illusies gedaan had, zodat er zelfs in ogenschijnlijk vanzelfsprekende bepalingen
verborgen consequenties van groter belang konden liggen. Naar aanleiding van het
verdragsartikel, waarin uit de opheffing van de Belgische neutraliteit de conclusie
werd getrokken dat de bepaling uit 1839 vervallen moest die verbood van Antwerpen
een oorlogshaven te maken,
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ontstond in Nederland een diepgaande discussie over de vraag of België volgens
het verdrag al dan niet het recht kreeg zijn marine in oorlogstijd door de Nederlandse
Schelde te zenden. De zaak had op dat ogenblik niet het minste praktische belang,
want België bezat geen enkel oorlogsschip en was niet van plan er een te bouwen22..
De Nederlandse oppositie tegen het verdrag vreesde echter dat zelfs door de schijn
van een erkenning dat België een dergelijk recht kon doen gelden, de these van de
volstrekte Nederlandse soevereiniteit over de rivier werd aangetast - een inbreuk
die de Belgen onmiddellijk zouden gebruiken voor verder gaande pretenties op
bijvoorbeeld co-soevereiniteit23.. Dit wantrouwen tekende de verhoudingen. Maar
evenzeer werden deze beheerst door economische belangentegenstellingen. Een
van de belangrijkste concessies van Nederland was, dat het de aanleg zou toestaan
van een kanaal van Antwerpen naar de Rijndelta en naar alle waarschijnlijkheid een
deel van de kosten zelf op zich zou nemen. Hiertegen rezen eerst in Rotterdam
maar daarna ook in Amsterdam ernstige bezwaren. De grote bedrijven financierden
een nationale campagne tegen een verdrag dat - zo werd gezegd - Antwerpen, toch
al bevoordeeld door Frankrijk, dank zij het nieuwe kanaal in staat zou stellen
Rotterdam uit de markt te concurreren. Men overwoog om de modernste middelen
voor de beïnvloeding van de publieke opinie te gebruiken, bijvoorbeeld een
perscampagne tegen het verdrag, ontworpen door een bureau dat ook reclame
maakte voor Blue Band margarine24..
Politiek was de oppositie tegen het verdrag een ingewikkeld verschijnsel. Het

eigenbelang niet alleen van de werkgevers maar ook van de arbeiders in de grote
havensteden, een vergaand puritanisme met betrekking tot de neutraliteit en angst
voor aantasting daarvan door de mogelijke opening van de Schelde voor Belgische
oorlogsschepen, de bittere herinnering aan het Belgische annexionisme en natuurlijk
de traditionele, overigens niet onvriendelijke minachting die Nederlanders in het
algemeen voor België waren blijven voelen, dit waren factoren die in vrijwel alle
partijen invloed hadden. Bijna alle partijen telden dan ook felle tegenstanders van
het verdrag. In haar geheel beschouwd was dit een nationale oppositie tegen een
zakelijk inderdaad slecht en onevenwichtig voorstel. Maar zij had ook andere
aspecten. Een overigens efemere politieke groepering, die in 1925 was opgericht
- de Nationale Unie -, wierp zich met veel kracht en slagvaardigheid in de strijd tegen
het verdrag: zij was een extreem nationalistische groep met conservatieve
leerstellingen die naar een vorm van fascisme tendeerden25.. F.C. Gerretson, een
van de leidende figuren erin, was nauw gelieerd met naar Nederland uitgeweken
Vlaamse activisten uit de Eerste Wereldoorlog en met die vleugel van de Vlaamse
Beweging die de Belgische eenheidsstaat totaal wilde vernietigen. Onder deze
Vlaamse extremisten vond hij sympathie voor zijn stelling dat elk

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



59

verdrag, gunstig voor België, een overwinning betekende voor de anti-Nederlandse,
aan Frankrijk onderworpen Belgische regering en dus voor de onderdrukkers van
Vlaanderen26..
Het is ook opmerkenswaardig dat de hele campagne voor een belangrijk deel

werd georganiseerd door een ‘Nationaal Comité van Actie tegen het Verdrag met
België’, dat met grote hartstocht werd geleid door haar secretaris A.A. Mussert, een
waterstaatkundig ingenieur die in politiek werk plezier kreeg en zich daarvoor geschikt
achtte. Toen hij, voorlopig nog zonder succes, in 1930 probeerde een
nationaal-socialistische partij op te richten, schreef hij in de brief, waarin hij een
aantal personen voor een vergadering bijeenriep, dat Nederland door partijveten
machteloos werd gemaakt en zijn defensie verwaarloosde, terwijl de buitenlandse
gevaren toch voor iedereen zichtbaar waren in

dezen zorgwekkenden tijd met een zich aan onze Zuidelijke grens sterk
bewapenende nabuur, die eenerzijds door een geheim militair verdrag
met Frankrijk is verbonden, anderzijds in zoodanige inwendige beroering
verkeert, dat wellicht binnenkort ons land uit dien hoofde voor zeer ernstige
vraagstukken zal komen te staan27..

België in de rol van een Nederland bedreigende vijand! Het was niet alleen een
onwaarschijnlijke voorstelling van zaken, het was ook een echo van de heftige
opwinding die sommige rechtse opponenten van het verdrag van 1925 had bezield.
Hoe totaal bedorven de relaties waren, was trouwens in 1929 opnieuw duidelijk

geworden toen een Nederlandse krant een stuk publiceerde waaruit zou blijken dat
de Belgen in 1920 met de Fransen waren overeengekomen om bij het uitbreken
van een oorlog met Duitsland door Nederlands Limburg heen tegen de vijand op te
rukken. Dit was een grove falsificatie. Maar zo algemeen en zo virulent was het
Nederlandse wantrouwen, dat de Rotterdamse zakenwereld, de regering die de
valse stukken vóór publikatie had ingezien en de pers er grif geloof aan hechtten.
Dagen lang putten de Nederlandse dagbladen - en niet alleen de rechtse! - zich uit
in verontwaardigde beschouwingen over de cynische gewetenloosheid van de
Belgische en Franse autoriteiten28.. Meer echter dan België vreesde men Frankrijk.
Toen de Eerste Kamer in 1927 het verdrag met België verworpen had, brachten de
Nederlanders een som geld bijeen om de journalisten van de in België veel gelezen
Franse pers te steunen bij hun plicht tot het geven van objectieve, dat wil zeggen
voor Nederland vriendelijke commentaar29..
De vijandigheid tussen Nederland, geïrriteerd door Belgische ambities, en België,

verbitterd door Nederlandse hoogmoed, was in de jaren 1920 natuurlijk geen nieuw
verschijnsel. Al talloze keren tevoren was gebleken dat de relaties tussen de beide
koninkrijken slechter werden naarmate de
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internationale relaties in Europa ontspanden. Zolang geen van beide landen zich
bedreigd voelde, legden beide de nadruk op wat hen verdeelde: nationaal sentiment,
economische rivaliteit en geschillen over het regime van de grote rivieren of de
grenzen. Tegenover elkander konden zij zich een halsstarrigheid en geërgerdheid
veroorloven die zij tegenover de grote naburen niet toonden. In de jaren 1920 werd
de situatie bovendien voor het eerst (en voor het laatst) gecompliceerd door de
Vlaamse kwestie. Het Vlaamse nationalisme, dat gekant was tegen de Belgische
staat, had in Nederland enkele krachtige propagandisten in de persoon van die
activisten die in 1918 uit België naar Nederland waren gevlucht en wie daar een
bescheiden loopbaan werd gegund. Zowel bij de agitatie tegen het verdrag van
1925 als bij de vervalsingsaffaire van 1929 speelden Vlaamse nationalisten en hun
Nederlandse vrienden een rol van betekenis. De Nederlandse regering zocht echter
in geen enkel opzicht de steun van deze mensen of deze ideeën. Zij heeft in deze
periode steeds, zoals al haar voorgangsters sinds 1848, op het standpunt gestaan
dat België een sterke mogendheid moest blijven, een bolwerk aan de Nederlandse
grens. Van elke inmenging in de Vlaams-Waalse conflicten heeft zij zich zorgvuldig
onthouden. Dit betekent dat de officiële Nederlands-Belgische relaties zelfs in de
jaren twintig in feite door niets anders werden verstoord dan de min of meer
traditionele tegenstellingen en dus in de jaren 1930, geheel volgens het traditionele
patroon, beter en zelfs vriendschappelijk konden worden, toen het gevaar van een
algemene Europese oorlog snel toenam. In tijden van spanning wogen de
gelijkvormigheid van de problemen, waar Nederland en België voor stonden en de
gelijksoortigheid van hun karakter opnieuw zwaarder dan hun rivaliteit, een rivaliteit
overigens die in haar oude vorm bleef bestaan en in deze periode door geen
belangrijk compromis werd gematigd: de politici slaagden er niet in over de kwesties
die in de jaren twintig tot zo'n crisis hadden geleid, overeenstemming te bereiken.
In feite leverde de vriendschappelijkheid van de jaren 1930 geen concrete

resultaten op. Pogingen om, deels ook in samenwerking met de Scandinavische
landen, de economische mogelijkheden van de kleine staten tussen de
protectionistische grote mogendheden enigszins te vergroten door stabilisatie of
verlaging van de tarieven, mislukten. Toen België, Luxemburg en Nederland in 1932
afspraken de wederzijdse in- en uitvoerrechten in vier jaar tijds met de helft te
verminderen (Verdrag van Ouchy), werden zij door de Engelsen en de Amerikanen
gedwongen daarvan af te zien. De economische crisis van 1929, de overwinning
van de Duitse nationaal-socialisten in 1933 en de onmacht van de Volkenbond
beperkten op catastrofale wijze de bewegingsvrijheid van de kleine mogendheden.
De voor de hand liggende consequentie daarvan was, dat zij zich geheel bin-
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nen hun eigen onafhankelijkheid trachtten terug te trekken en zich zoveel als mogelijk
onthielden van deelneming aan de internationale politiek. Dit betekende geen
principiële verandering voor het buitenlandse beleid van Nederland, dat steeds zijn
trouw aan de nu uiteenvallende Volkenbond had beweerd te combineren met een
onafhankelijkheid die geen inbreuk van wezenlijk belang op de soevereiniteit toeliet.
Na 1933 verdween deze halfslachtigheid geleidelijk. Nederland keerde geheel terug
tot zijn standpunt van voor de Eerste Wereldoorlog. Deze politiek vond algemenere
steun dan in de jaren voor 1914, toen de socialisten de voorwaarde ervan - de
opbouw van een sterke nationale defensie - steeds om principiële redenen hadden
afgewezen. In de jaren 1930 gingen ook de socialisten en de andere politieke
groepen, die na 1919 op grond van de idee der collectieve veiligheid voorstanders
waren geweest van eenzijdige ontwapening, in de nationale defensie een politieke
en morele plicht zien.
Voor België was de kwestie moeilijker. Het had zich gebonden aan het

grondverdrag van de Volkenbond, aan een militair akkoord met Frankrijk (1920) en
aan het Verdrag van Locarno. De Belgische politici, die dit tot stand hadden gebracht,
waren van mening dat deze accumulatie van verdragen de verplichtingen van België
niet had verzwaard en evenmin de Belgische autonomie aantastte, terwijl de
veiligheid van het land erdoor was toegenomen. Volgens hen bevatten deze
overeenkomsten een garantie van Frankrijk en Engeland voor de Belgische
onafhankelijkheid; alleen al daaromwas het, naar hunmening, in strijd met de geest
ervan, indien men er een Belgische verplichting in zou lezen om het Belgische
grondgebied open te stellen voor Franse troepen, zodra Frankrijk zich om wat voor
reden ook met Duitsland in oorlog zou bevinden. Zo'n interpretatie immers maakte
België tot een nauwelijks meer zelfstandige satelliet van Frankrijk. Toch waren
sommige Franse militairen en politici wel degelijk van mening dat deze interpretatie
voor de hand lag en soms werd dit door hoge Franse instanties openlijk gezegd30..
In de jaren 1930 werd dit ook daarom voor België zo'n belangrijk punt, omdat er in
sommige kringen enige hoop begon te ontstaan dat de situatie van 1914 zich niet
zou herhalen en dat een nieuwe Duitse aanval niet over Belgisch grondgebied zou
gaan. Aan de andere kant scheen de opzet van het Franse defensiestelsel de
Duitsers juist te dwingen het Belgische territoir te schenden. In 1929 besloten de
Fransen hun grens met Duitsland te versterken, maar deze Maginot-linie zou bij de
Belgisch-Luxemburgse grens ophouden en niet tot het Kanaal worden doorgetrokken.
Dit, zo werd gevreesd, zou de Duitsers verplichten opnieuw België binnen te vallen
als zij met Frankrijk in oorlog kwamen; opnieuw zou België slagveld worden31.. Hoe
de Belgische politici de problemen ook wendden of keerden, hoe volhardend zij ook
probeerden Frankrijk geruststellende verklaringen af te dwingen, met
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hoeveel nadruk zij ook steeds herhaalden dat de zin van de Belgische buitenlandse
politiek onafhankelijkheid en veiligheid was, steeds bleef de vraag of Frankrijks
strategische plannen en de onduidelijkheid van de verdragsteksten niet heel andere
consequenties meebrachten: de zekerheid dat België zou moeten deelnemen aan
elk Frans-Duits conflict tenzij Engeland Frankrijk zou dwingen zich te matigen.
Het hele verdragssysteem, hoe onbevredigend ook, had voor de Belgische

architecten ervan toch in sommige opzichten iets aantrekkelijks. Veel meer dan de
Nederlandse diplomatie werd de Belgische al sinds 1831 gekenmerkt door een
behoefte aan activiteit en participatie. De Nederlanders isoleerden zich zoveel
mogelijk en beschouwden het als een privilege wanneer zij daarin slaagden. De
Belgen benadrukten hun aanwezigheid in de internationale diplomatie, omdat zij
meenden dat hun prestige en dus ook hun veiligheid daardoor werden vergroot. Dit
verschil is uit ten minste twee factoren verklaarbaar. De Belgische traditie van
diplomatieke activiteit was ontstaan in een periode, toen de staat zeer jong was en
voortdurende waakzaamheid nodig leek om hem te steunen en te bevestigen. Deze
nervositeit kende de Nederlandse diplomatie in de negentiende eeuw niet. De
Nederlanders voelden zich als oude maritieme en koloniale mogendheid verwant
aan de Britse stijl van internationale politiek; de Belgen hadden de Franse tradities
tot voorbeeld. Het Belgische departement van Buitenlandse Zaken en de
buitenlandse dienst waren Franstalig en al waren hun nationale uitgangspunten en
belangen anders dan die van de Fransen, het was onvermijdelijk dat de in eeuwen
vanmacht gegroeide Franse diplomatieke stijl hen aantrok. Dit wil natuurlijk allerminst
zeggen dat de Belgische diplomatie of de leidende persoonlijkheden op het
departement Frankrijk door dik en dun steunden. Integendeel, in de jaren 1930 was
de stemming op het ministerie bepaald zeer geïrriteerd. De Fransen kwetsten de
Belgen zonder het te weten door eenvoudig aan te nemen dat de Belgische belangen
identiek waren met de Franse en door elke oppositie tegen de Franse politiek te
beschouwen als het gevolg van minderwaardige Vlaamse francofobie.
In het begin van de jaren dertig was het Belgische departement van Buitenlandse

Zaken ervan overtuigd geraakt dat de Belgische politiek, onbedoeld en ongewild,
veel te afhankelijk van Frankrijk was geworden en zorgvuldiger diende te worden
gedefinieerd. Die nieuwe definitie was echter in wezen niet nieuw. De Belgische
buitenlandse politiek was ook door de sterk op Frankrijk georiënteerde Paul Hymans,
die met onderbrekingen ruim tien jaar minister van Buitenlandse Zaken was en pas
in 1935 aftrad, altijd voorgesteld als een zelfstandigheidspolitiek. Zijn ideaal was
een krachtig, onafhankelijk België, slechts gebonden aan de grote mogendheden
door de steun die het van hen bij een Duitse aanval verwachten kon.
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Hij meende dit ideaal door uiterst actieve deelneming aan internationale
onderhandelingen en door de ondertekening van formele verdragen te kunnen
verwerkelijken. Dit was mislukt. De steun die België in noodgevallen verwachten
mocht, was onzeker en dubbelzinnig; de verplichtingen die België op zich had
genomen, waren onduidelijk en werden op verschillende manieren geïnterpreteerd.
In de jaren dertig werd dit op het departement van Buitenlandse Zaken erkend. De
consequentie was, dat men het doel van de gevoerde politiek handhaafde maar de
middelen om het te bereiken herzag. De Belgische diplomatie trok zich uit de chaos
van de internationale politiek terug en België verklaarde zich niet gebonden te achten
aan de overblijfsels van het ineengestorte alliantiesysteem dat het mee had helpen
oprichten. In zekere zin was dit een terugkeer tot de posities van voor 1914. Het
betekende echter ook een verloochening van de traditie van diplomatieke activiteit
die de Belgen gekenmerkt had.
Binnenlandse omstandigheden brachten de politici ertoe deze herziening op

enigszins dramatische wijze te presenteren. Het buitenlandse beleid was na 1918
voor het eerst in de Belgische geschiedenis object van heftige discussie geworden.
Dit was een verrassende ontwikkeling. In de negentiende eeuw was het gewoonte
geweest deze kwesties buiten de debatten en controversen te houden, zodat België
de indruk zou maken van een homogene, eensgezinde staat. Misschien zou deze
traditie ook na 1918 gehandhaafd zijn gebleven als de Belgische diplomatie juist in
de eerste jaren na de oorlog niet de schijn had gewekt in haar annexionisme
anti-Nederlands, in haar streven naar zekerheid pro-Frans en als onderdeel van de
totale regeringspolitiek anti-Vlaams te zijn. Helemaal ongerechtvaardigd was deze
voorstelling van zaken niet. De situatie was hoogst ongelukkig. Over de kern en de
uitgangspunten van de buitenlandse politiek bestond geen onenigheid. Ook de
Vlamingen waren grosso modo voorstanders van het Verdrag van Versailles; ook
zij steunden de pogingen om zo groot mogelijke herstelbetalingen van Duitsland te
krijgen; ook zij verlangden van Frankrijk en Engeland dat zij België tegen een nieuwe
Duitse aanval zouden steunen. De deelneming aan de bezetting van Frankfort, het
Frans-Belgische militaire akkoord en de Ruhrbezetting accentueerden de oriëntatie
op Frankrijk zodanig, dat de publieke opinie in Vlaanderen er ernstig door werd
verontrust. Veel Vlamingen waren toch al nerveus door de in oorlogstijd benadrukte
bittere minachting van de Franstaligen voor hun verlangens en door de neiging van
dezemensen na 1918 om de hele kwestie van de Vlaamse culturele en tot op zekere
hoogte ook politieke autonomie als een zaak te beschouwen, die door de Duitse
bezetter kunstmatig was toegespitst en dank zij de geallieerde overwinning definitief
als een onpatriottisch punt van de agenda der politiek kon worden afgevoerd. In de
Belgische buitenlandse politiek zagen deze Vlamingen een bevestiging
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van de kortzichtigheid en eenzijdigheid der naoorlogse regeringen. Niet alleen de
Vlaamse extremisten, ook gematigder elementen onder de Vlaamse politici voelden
het grootste wantrouwen tegen deze staatkunde en brachten er een heftige discussie
over op gang. Zij vonden steun bij de socialisten die de Frans-Belgische politiek
tegenover Duitsland veroordeelden, omdat zij militaristisch was hoewel ook zij, niet
minder dan de Vlamingen, aandrongen op enorme Duitse herstelbetalingen. Het
eerste succes van deze merkwaardige samenwerking van Vlaamsgezinden en
socialisten was de verwerping door het Parlement van een Frans-Belgisch
handelsakkoord (1924); dit betekende tevens een morele afkeuring van het militaire
akkoord, dat in het Parlement nooit in discussie was gebracht en van de
Ruhrpolitiek32..
De Vlamingen hebben de geheimzinnigheid, waarmee het militaire akkoord werd

behandeld, op knappe wijze voor hun propaganda gebruikt. Al was de inhoud ervan
in feite betrekkelijk onschuldig en het effect verwaarloosbaar - van overleg tussen
de Franse en Belgische generale staven is nooit iets terechtgekomen en de
defensiestelsels van beide landen werden niet gecoördineerd -, het diende als object
van een pro-Vlaamse, anti-Franse en antimilitaristische agitatie, waarbij
honderduizenden mensen in groots opgezette manifestaties betrokken werden33..
De schade die het akkoord zodoende in België zelf veroorzaakte, was buiten
proportie in vergelijking met het nut ervan. Van 1931 af probeerden de Belgische
politici dan ook er op een voor Frankrijk aanvaardbare manier van af te komen34..
Dit lukte voorlopig niet. Spoedig daarna werd de noodzaak tot intrekking ervan
echter zo dwingend dat de Fransen, die inzagen dat hun partners tot een eenzijdige
opzegging ervan zouden overgaan, bereid werden gevonden ook van hun kant te
verklaren dat het akkoord had opgehouden te bestaan (6maart 1936)35.. De Belgische
pressie was om twee redenen zo sterk toegenomen. De belangrijkste was zonder
twijfel, dat de verschillende Belgische regeringen na 1933 erkenden meer geld en
energie aan de defensie te moeten besteden. Aangezien de antimilitaristische
propaganda zich speciaal richtte tegen het militaire akkoord, lag het voor de hand
dat én van het Parlement én in de publieke opinie in het algemeen brede steun voor
een grotere inspanning slechts kon worden verkregen nadat het akkoord was
opgeheven. Bovendien zagen veel Belgen en Belgische politici met afkeer de
totstandkoming van het Frans-Russische pact van 1935; die afkeer groeide sterk
toen in het begin van 1936 het Franse Volksfront de kans scheen te krijgen de
regering in handen te nemen en dat in juni ook deed. Niet alleen het wantrouwen
van de katholieken en Vlamingen tegenover Frankrijk werd hierdoor groter, ook bij
de liberalen, die tot nu toe de op Frankrijk steunende buitenlandse politiek steeds
hadden verdedigd, ontstonden ernstige twijfels over de wenselijkheid ervan. En hoe
rechts,
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hoe anticommunistisch en zelfs antidemocratisch delen van de publieke opinie in
1936 waren, bleek uit de verbazingwekkende verkiezingsoverwinning van de
Belgische facistische partij, Rex, op 24 mei: bij haar eerste optreden behaalde zij
al 11,5% van de uitgebrachte stemmen.
Juist toen de beëindiging van het militaire akkoord officieel was bevestigd, zeiden

de Duitsers het Verdrag van Locarno op en trokken hun troepen het Rijnland binnen
(7 maart 1936). Nog die zelfde dag deelde de Nederlandse ambassadeur in Brussel
aan de Belgische eerste minister mee dat deze op zichzelf betreurenswaardige
gebeurtenissen misschien één gunstig aspect hadden: zij gaven België de
gelegenheid zich van zijn verplichtingen ten aanzien van Frankrijk te ontslaan36..
Inderdaad maakte België van deze gelegenheid gebruik. In juli 1936 verklaarde
Spaak, toen minister van Buitenlandse Zaken, aan vertegenwoordigers van de
buitenlandse pers dat België uitsluitend zou vechten ter verdediging van zijn eigen
belang en zijn eigen grenzen. In oktober zette koning Leopold III hetzelfde principe
uiteen in een krachtige verhandeling die hij in de ministerraad voorlas37.. De Duitse
schending van het Verdrag van Versailles, zei hij, had België teruggeplaatst in een
situatie die vergelijkbaar was met die van voor 1914. Het was nu de taak van België
niet om zich voor te bereiden op een of andere coalitie-oorlog tegen Duitsland maar
om een krachtige defensie op te bouwen ter bescherming van het Belgische
grondgebied alleen. Dat zo'n politiek mogelijk was, bewees naar zijn mening het
‘trotse en vastberaden voorbeeld van Nederland en Zwitserland’. Deministers waren
zo geestdriftig over deze rede dat zij besloten haar onmiddellijk te publiceren.
Uiteraard waren het hoofdzakelijk binnenlands-politieke motieven die hen daartoe
brachten. Zij verwachtten dat deze als nationaal aanbevolen politiek zowel de
Vlamingen als de Walen, zowel de socialisten als de katholieken en fascisten zou
bevredigen en zou doen besluiten tot steun aan de defensie. Daarin slaagden zij.
In december 1936 werd de dienstplicht van twaalf op zeventien maanden gebracht.
De reacties in het buitenland waren voorspelbaar: heftige kritiek in Frankrijk, berusting
in Engeland, tevredenheid in Duitsland, vreugde in Nederland dat door de Belgische
navolging van zijn politiek er de wijsheid van bevestigd en de betekenis van versterkt
achtte.
Deels door de wijze van presentatie, die speciaal in Frankrijk als uitdagend en

kwetsend werd gevoeld, deels door het feit dat de Franse politici zich sinds jaren
veel te weinig rekenschap hadden gegeven van de nauwe limieten waaraan de
Belgen hun vriendschapmet Frankrijk bonden, deels ten slotte doordat de herziening
samenging met de zeldzaam felle campagne waarmee de rechtse pers in België
het Frans-Russische verdrag en het Volksfront aanklaagde als een samenzwering
van joden, vrijmetselaars en communisten tegen het vredelievende Derde Rijk38.,
kregen de nieuw-
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heid van de Belgische gedragslijn en de wending in de buitenlandse politiek een
nadruk die zij in het geheel niet verdienden. In feite immers ging het meer om een
verandering in de methode der Belgische diplomatie dan om een fundamentele
wijziging van de buitenlandse politiek. Door hun onjuiste emfasen wekten de Belgen
de schijn dat zij in een geest van totaal defaitisme - of wellicht zelfs op grond van
een zeker respect voor de Duitse nieuwe orde - de rol, die zij tot 1936 hadden
gespeeld, plotseling opgaven en na jaren het symbool geweest te zijn van wijs en
verantwoordelijk internationalisme, zich nu schaarden bij de miserabele groep van
kleine, egoistische sauve-qui-peut staatjes39.. Volgens deze voorstelling verminderde
de Belgische desertie de mogelijkheden voor Frankrijk, Engeland en de Sovjet-Unie
om aan de Duitse agressie het hoofd te bieden aanmerkelijk. Zowel geografisch als
moreel was de positie van België immers van vitaal belang. België verbood elk
contact met Engelse en Franse militairen; het verklaarde keer op keer zijn
grondgebied tegen elke vreemde mogendheid, ook Frankrijk, die er haar troepen
heen zond, te zullen verdedigen en het ging in zijn behoedzaamheid zo ver dat het
bij een Duitse aanval op Nederland, die Engeland en Frankrijk in januari 1939
vreesden en waarschijnlijk als casus belli zouden beschouwen, volhield neutraal te
zullen blijven, zoals Nederland in 1914 neutraal gebleven was, en de Franse troepen
geen doortocht te zullen verlenen40.. Deze absolute onthoudingspolitiek - die
overigens niet verhinderde dat er in het begin van 1940 militair overleg was tussen
België, Nederland, Engeland en Frankrijk waaruit echter niet veel meer bleek dan
de onverenigbaarheid van de nationale defensiestelsels41. - werd door geen enkel
zinrijk initiatief gecompenseerd. De pathetische oproep tot vrede, die Leopold III in
augustus 1939 door zoveel mogelijk kleine staten - een wonderlijke collectie - had
willen laten ondertekenen, maar die in feite, op één burger na (de president van
Finland), alleen door de echte, ouderwetse koningen en koninginnen van België,
Nederland en de Scandinavische landen werd gedaan, had natuurlijk geen enkel
effect, evenmin als het op voorstel van Nederland door hem in november 1939 met
koningin Wilhelmina gelanceerde aanbod tussen de oorlogvoerende partijen te
bemiddelen.
De Belgische diplomatie verdedigde de politiek van 1936 steeds als het resultaat

van de binnenlandse spanningen en als het enige middel om een diep verdeeld
land bijeen te houden in jaren van dreigend gevaar. Deze politiek zou dus in elk
geval voor een deel moeten worden verklaard als het gevolg van de Vlaamse
oppositie tegen een pro-Franse houding. Al is deze interpretatie natuurlijk op zichzelf
niet onjuist, zij is eenzijdig en geeft te veel gelegenheid om de blaam voor een
politiek, die in mei 1940 catastrofaal bleek, op één groep van de Belgische bevolking
te werpen. Het is bovendien zonder meer duidelijk dat de politiek van 1936 een poli-
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tiek was die door de conservatieve milieus werd gewenst en als een op zichzelf
goede zaak werd beschouwd - die zelfde conservatieve milieus die, nadat zij in
1935 de economische sancties tegen Italië met tegenzin hadden aanvaard, spoedig
met voldoening zagen hoe weinig effect ze hadden en die in 1936 voor Franco
opteerden en verheugd waren dat België zich kon beperken tot non-interventie42..
In 1936 was de vraag dus niet alleen meer of men al dan niet een pro-Franse politiek
wilde voeren, de vraag was of men partij wilde kiezen in conflicten, die door de
conservatieven werden geïnterpreteerd als een strijd tussen communisme en
nationaal-socialisme. Velen in België hebben zonder twijfel als de kern van de
zogenaamde herziening der buitenlandse politiek in 1936 de beslissing beschouwd,
dat België deze keuze weigerde.
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3. De binnenlandse ontwikkelingen

Gedurende het interbellumwerd Nederland door confessionele kabinetten geregeerd.
In België namen de katholieken aan alle toen gevormde regeringen deel en zij
hadden een belangrijke stem: meestal was de eerste minister lid van de katholieke
partij. Dank zij het algemene kiesrecht drong de macht van de confessionele partijen
dieper dan ooit in de maatschappij door. Toch kende die macht hoogst belangrijke
innerlijke en uiterlijke beperkingen. De confessionele politici spanden zich meer in
om de christelijke levenswijze te beschermen dan om de gemeenschap te hervormen
of de onderdanen te bekeren. Al hebben sommige katholieke politici en schrijvers
ook in de Lage Landen allerlei theorieën opgesteld die verwantschap tonen met die
van Mussolini, Salazar of Franco, in de praktijk zijn ze ervan uitgegaan dat de
moderne beschaving waarmee zij te maken hadden, pluralistisch was en de
Belgische of Nederlandse bevolking niet voldoende homogeen om staatsinstellingen
en maatschappijopvattingen zoals die in Zuid-Europa te aanvaarden. In deze
democratische landen hebben de christelijke partijen hun macht niet gebruikt om
de eenheid van het volk te bevestigen door een of andere staatsfilosofie; integendeel,
zij gebruikten haar om aan de verdeeldheid ervan organisatorische vorm te geven,
een verdeeldheid die zij betreurden maar als feit respecteerden.
De politieke scheppingskracht van de confessionele partijen is in deze periode

gering geweest. Dit was geen tijd van creatie maar van stabilisatie en organisatie.
Het herstel van de beide landen na 1918, vooral natuurlijk van België, vereiste
praktisch inzicht en besluitvaardigheid meer dan bespiegeling. Gedurende de oorlog
hadden, als gevolg van een blijkbaar onvermijdelijk maatschappelijk proces, de
grote managers een macht verworven die wellicht als parapolitiek kan worden
gekarakteriseerd. Al stonden
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de meesten van hen deze na 1918 haastig af om zich weer geheel aan het
bedrijfsleven te wijden, toch bleven de verbindingen tussen de leiders van de grote
concerns en de politiek nauwer dan zij geweest waren. Enkele bekende en
belangrijke katholieke eerste ministers in België - Theunis en Van Zeeland - waren
bankiers geweest, de invloedrijkste staatsman in Nederland, de antirevolutionaire
Colijn, was lid geweest van de directie der Koninklijke. Tot tweemaal toe werd in
België Francqui door katholieke premiers te hulp geroepen om als lid van het kabinet
de hopeloos schijnende financiële problemen dank zij zijn technisch inzicht en zijn
prestige tot een oplossing te brengen. Gedurende de hele periode kreeg in feite het
technische aspect van de politieke kwesties, die natuurlijk vaak van economische
aard waren - het enige andere grote probleem was de kwestie-Vlaanderen -, meer
belangstelling dan de ideële. Toch waren er een paar thema's waardoor de theoretici
werden geïnspireerd tot min of meer belangwekkende improvisaties, die overigens
minder fundamenteel waren dan ze in de enigszins opgeschroefde publicistiek van
deze jaren werden voorgesteld. Typerend is zowel de geschiedenis van de
standsorganisatie als die van het zogenaamde systeem-Veraart.
Al in het begin van de eeuw was de priester H.A. Poels in Nederland begonnen

met de organisatie van de katholieke bevolking in wat men standen noemde43.. Voor
elk van de vier door Poels en anderen onderscheiden groepen van de bevolking -
boeren, arbeiders, middenstand en hogere standen - moesten in de verschillende
diocesen cultureel-religieuze verenigingen worden opgebouwd, waarin de leden
meer dan in de kerk zelf hun geloof zouden verdiepen. De Nederlandse bisschoppen
namen dit stelsel in 1916 over; zij bepaalden tegelijkertijd dat iedere arbeider die
om zijn materiële belangen te verdedigen lid werd van een vakvereniging, ook lid
moest worden van zijn standsorganisatie ten bate van zijn innerlijke hervorming.
Na de oorlog bleek de praktijk echter al snel enigszins vijandig aan Poels' ambities.
In 1921 erkende het Nederlandse episcopaat de organisatie van de rooms-katholieke
werkgevers als een standsorganisatie en het erkende zodoende tevens dat de
standsorganisaties zich niet tot spirituele, religieuze gemeenschappen in de
verschillende bisdommen hadden ontwikkeld maar tot landelijke belangengroepen.
En het was inderdaad als belangengroepen dat zij in het interbellum een rol speelden
en de constituerende elementen werden van de politieke partijen der katholieken
zowel in Nederland44. als, in nog veel sterkere mate, in België.
In België werd het principe gebruikt om de partij een soepeler structuur te geven.

Dit was een Vlaams initiatief. Al tijdens de oorlog discussieerden enkele jonge
Vlaamse intellectuelen over de mogelijkheid om de katholieke partij zo in te richten
dat zij werkelijk Vlaams en ‘volks’ zou worden45.. Om de macht van de oude,
heersende partijelite te breken, een elite
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die voor een belangrijk deel Franstalig was en zeer conservatief, brak men de partij
in vier groepen uiteen. Alle mogelijke verenigingen van boeren, arbeiders, werkgevers
en anderen, verenigingen die soms een politiek doel hadden, soms hoofdzakelijk
fungeerden als kantoor voor sociale verzekeringen of als sociëteit, werden
ondergebracht in de vier standen en elk van deze standen had het recht zelfstandig
kandidaten te stellen voor de verkiezingen op stedelijk, provinciaal of landelijk niveau.
Daardoor kreeg dus ook de werkliedenstand een eigen representatie. Het resultaat
van deze in 1921 officieel bekrachtigde opzet had ongunstige aspecten. De partij
werd een zeer zwakke federatie van enkele vrijwel autonome secties, die het in veel
opzichten fundamenteel oneens waren. Wat was in deze situatie de zin van de
pretentie dat alle katholieken bijeenhoorden in één specifiek katholieke organisatie?
Gedurende de jaren dertig werd de onvruchtbaarheid van het stelsel steeds
duidelijker. In 1936 werd de partij opnieuw geheel hervormd. Van Belgische
Katholieke Unie, een federatie van standen, werd zij tot Blok der Katholieken van
België, ook dit een federatie en wel van een Vlaamse en een Waalse katholieke
partij, maar in zoverre toch samenhangender dan de Unie dat dit Blok tenminste in
staat bleek een voor alle leden geldend programma op te stellen, iets waar de Unie
nooit in was geslaagd. Overigens is ook deze nieuwe structuur een mislukking
geworden. Het hoeft nauwelijks gezegd dat nog maar weinig was overgebleven van
de door Poels en zijn leerlingen indertijd met zoveel overtuiging verdedigde principes
van de standsorganisatie. Meer dan een improvisatie was zij ten slotte niet gebleken.
Met betrekking tot de geschiedenis van de standsorganisatie zou men kunnen

spreken van een praktijk die bij de hooggespannen, maar overigens weinig
systematische theorie van voor de Wereldoorlog achterbleef. In het geval van het
stelsel-Veraart en het hele complex van maatschappelijke hervormingsideeën dat
daarmee samenhing, is de situatie enigszins verschillend. De theorie was hier
oorspronkelijk bedoeld als encadrering vanmaatschappelijke feiten en ontwikkelingen
die zonder wetenschappelijk voorwerk tot stand waren gebracht als blijkbaar voor
de hand liggende oplossingen van concrete deelproblemen. De theorie echter sloeg
op hol. Zij had de neiging aan de in de praktijk gevonden oplossingen een principiële
betekenis van overweldigende proporties toe te kennen maar ze slaagde er niet in
op de werkelijkheid zelf vat te krijgen. Gedurende het interbellum werden zowel in
Nederland als in België op sociaal-economisch terrein allerlei vernieuwingen van
praktische aard doorgevoerd, waaruit men weliswaar gemakkelijk kon concluderen
dat de sociaal-economische structuur wezenlijk aan het veranderen was, maar die
zelf niet bedoeld waren als principiële hervormingen. De commentaren, waarin zij
werden bekritiseerd als betrekkelijk onbelangrijke en voorlopige maatregelen van
ver-
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beeldingsloze regeringen, waren niet minder misplaatst dan die, waarin zij als partiële
toepassingen van een systematische theorie werden toegejuicht. In het interbellum
werd de hele discussie over de toekomst van demaatschappelijke orde gekenmerkt
door een spanning tussen theorie en praktijk die onvruchtbaar was, omdat de theorie
faalde in het erkennen van haar eigen limieten. De fout was niet dat zij boven de
werkelijkheid uitsteeg en haar idealen niet verwezenlijken kon; haar grootste zwakte
lag in het schrijnende contrast tussen de beperktheid van haar reikwijdte en
analytische diepgang aan de ene kant en de ongehoorde pretenties ervan aan de
andere.
Onmiddellijk na 1918 begon in Nederland een debat tussen de socialisten en de

rooms-katholieken over socialisatie en bedrijfsorganisatie en het scheen dat de
socialisatie het linkse en bedrijfsorganisatie het katholieke geneesmiddel was voor
de noden van de tijd. In enkele opzichten leken de systemen overigens op elkaar:
ze streefden beide naar een goed geregelde economische groei en waren gebaseerd
op de gedachte dat sociale rechtvaardigheid slechts dank zij de sanering van het
bedrijsleven bereikbaar was. In een helder en goed gesteld rapport46. pleitte de SDAP
in 1920 voor centralisatie en nationalisatie van de industrie die, meendemen, zouden
leiden tot meer produktie en een evenwichtiger opbouw van de gemeenschap. De
socialisten wilden het bedrijfsleven dwingen het proces van monopolisatie te
versnellen en zo groot mogelijke delen ervan onder staatstoezicht brengen. Dit zou
een enorme besparing betekenen: geen concurrentie meer, geen reclame, geen
handelsreizigers. En als de staat aan de overdadige weeldeproduktie een einde
zou maken, konden de ijverige, gedisciplineerde en zich voor hun werk
verantwoordelijk voelende arbeiders zich geheel wijden aan de voortbrenging van
de noodzakelijke waren voor hun klasse. Doelmatigheid en rationalisatie waren de
wachtwoorden; niet democratie en medezeggenschap van de arbeiders - die
overigens natuurlijk ook ter sprake kwamen en in gematigde woorden en met
duidelijke beperkingen werden aanbevolen. Het socialisatierapport is een streng en
puriteins werk, voorzichtig tegenover revolutionair pathos en vijandig aan revolutionair
geweld, maar radicaler en systematischer dan enig programma door de SDAP vóór
die tijd opgesteld. Het is nooit ernstig in discussie geweest en heeft geen enkel
effect gehad. Het feit echter dat de SDAP in staat was gebleken zo'n stelsel uit te
werken versterkte enigermate het door de debâcle van november 1918 zwaar
geschokte zelfvertrouwen van de socia isten.
Dit soort socialisatie was voor de confessionelen volstrekt onaanvaardbaar. Zij

hadden echter ook een stelsel: dat van J.A. Veraart. Tijdens deWereldoorlog slaagde
Veraart erin het boekdrukkersbedrijf zo te organiseren dat in deze bedrijfstak de
heftige en tot rampzalige loondalingen
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leidende concurrentie tussen de ondernemingen werd gematigd dank zij collectieve
loon- en prijsovereenkomsten. Het lidmaatschap van de werkgeversverenigingen
en van de vakbonden werd in feite verplicht gesteld voor ondernemingen die een
kans op overleving wilden hebben47.. Dit werd niet door de wet afgedwongen maar
door bindende afspraken van de bedrijfsgenoten onderling. Zo ontstonden buiten
de wet om in feite publiekrechtelijke lichamenmet een vorm van autonomewetgeving
en rechtspraak48.. Het bleek echter uit de geschiedenis van het drukkersbedrijf zelf49.
dat deze een wankel bestaan bleven leiden, afhankelijk als ze waren van de
onderlinge verstandhouding en het besef van collegiaal, gemeenschappelijk belang.
Veraart, inmiddels hoogleraar te Delft geworden, heeft zijn leven gewijd aan de
uitwerking van de these dat dit stelsel, toegepast op de gehele economie, de grote
sociale problemen waarmee men worstelde, zou oplossen. Hier, beweerde hij, had
men de beschikking over een katholiek principe, corporatistisch van aard,
voortgekomen uit een nieuwe economisch-wetenschappelijke school (hij noemde
haar de realistische school) en zowel intellectueel als ethisch gerechtvaardigd, zo
omvattend dat de toepassing ervan een nieuwe fase in de geschiedenis betekende:
afscheid van het kapitalisme met zijn klassenstrijd, zijn luxe-produktie, zijn
overwaardering van de geldmacht50.. Het hopeloos verwarde economische leven
van de natie zou dank zij zo'n ordening vereenvoudigd worden en in zijn nieuwe
overzichtelijkheid beter hanteerbaar. Bovendien zou deze ordening de staat tot zijn
juiste omvang terugbrengen. Het is waar, de staat moest het systeem wettigen. Hij
diende de raden, die als vertegenwoordigers van de verschillende bedrijfstakken
optraden, uit te rusten met de nodige juridische macht en te erkennen als organen
van de staat zelf. Als dat echter gebeurd was, kon het ingewikkelde complex van
de sociale verzekeringen voor een belangrijk deel door de bedrijfstakken zelf worden
overgenomen en kon de arbeidswetgeving worden beperkt. Daardoor zou het
mogelijk worden het aantal ambtenaren drastisch te reduceren. Veraart stelde zich
een economie voor, beheerst door een groot aantal bedrijfsraden waarin werknemers
en werkgevers van een bedrijfstak paritair vertegenwoordigd werden en de regering
de meeste leden van het dagelijks bestuur zou aanstellen, die regelmatig bijeen
zouden komen om over arbeidsvoorwaarden, prijzen, inrichting van de afzonderlijke
ondernemingen, expansie of inkrimping bindende besluiten te nemen. Binnen zo'n
solidarisme op het niveau van de bedrijfstak als geheel zou er voor de arbeiders in
de afzonderlijke fabriek of onderneming geen reden zijn om wezenlijke
medezeggenschap op het lagere niveau na te streven en voor de patroons geen
reden om die toe te staan. Stakingen en uitsluitingen waren in deze conceptie
noodzakelijkerwijs evenmin aanvaardbaar. De solidariteit van de klassen, de
saamhorigheid van arbeid en kapitaal, de diepe rust en har-
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monie van de herstelde organische maatschappij, dat waren de muren van de
kathedraal van ambities die Veraart bouwde op basis van zijn ervaring met één
bedrijfstak gedurende een kort aantal jaren.
De discussie over dit stelsel van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie heeft in

Nederland tijdens het interbellum geweldige proporties aangenomen. Veel tastbaar
resultaat heeft zij niet gehad. In 1919, jaar van sociale spanning en wilde geruchten
over revolutionair gevaar, slaagde Veraart erin de vier standsorganisaties van de
katholieken bijeen te brengen en een programma te doen aannemen dat als
Paasmanifest veel indruk maakte51.. Het kwam er op neer dat de katholieken
proclameerden zelf met betrekking tot hun eigen ondernemingen de organisatie op
te zetten die Veraart als ideaal voor de hele Nederlandse economie voor ogen stond.
Met andere woorden: een godsdienstige groep, zonder twijfel zeer talrijk maar toch
een minderheid van de bevolking - 35,6% in 1920 -, besloot in eigen kring en voor
de eigen gemeenschap een als fundamenteel en totaal aangeprezen hervorming
van het economische stelsel, eigenlijk een soort corporatisme, in te voeren zonder
dat de rest van de natie aan het experiment deelnam. Het experiment mislukte. De
bittere onenigheid onder de katholieken zelf en de aarzelingen van de katholieke
werkgevers om in een tijd van economische moeilijkheden het avontuur werkelijk
te wagen, waren er de oorzaak van dat dit hoogst merkwaardige en zowel voor het
verzuilde karakter van de Nederlandse samenleving als voor de mateloze pretenties
van de theorie uit die jaren zeer typerende initiatief geen echte kans heeft gekregen52..
Het enige dat gedurende het interbellum bereikt werd, was van juridische aard.

Zo werd bijvoorbeeld bij de grondwetsherzieningen van 1922 en 1938 demogelijkheid
geschapen om aan bedrijfsraden verordenende bevoegdheid toe te kennen. In 1938
echter was de idee van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie geen uitsluitend
katholieke visie meer. In een langzame en enigszins aarzelende ontwikkeling waren
de socialisten hun ideaal van socialisatie gaan verlaten en waren zij dichter tot
Veraarts standpunt genaderd dan iemand in 1920 had kunnen verwachten.Weliswaar
aanvaardden zij een zo omvattend corporatisme als dat van de katholieken niet en
bleef in hun opvatting de rol van de staat zo groot dat Veraart zelf hun nog steeds
verweet een vorm van staatssocialisme voor te staan53., toch was het ten slotte in
1950 mogelijk een hoofdzakelijk door katholieken en socialisten geïnspireerde wet
op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie te doen aannemen die een ordening van
de economie bedoelde te zijn. Deze wet is echter een vrijwel volledige mislukking
geworden en zij heeft in geen enkel opzicht aan de hooggespannen verwachtingen
beantwoord. Een corporatistische ordening van de Nederlandse economie bleek
onmogelijk. De theorie waarop zij was gefundeerd, was veel te beperkt zowel op
het
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niveau van de economische wetenschap als op dat van de menselijke psychologie.
Veraart was een strijdbaar voorstander van de parlementaire democratie en

verachtte alle vormen van fascisme. Zijn sociaal-economisch corporatisme had,
meende hij, geen verwantschap met een staatkundig corporatisme dat niet anders
dan conservatief kon zijn. Daarentegen was de houding van de Nederlandse en
Belgische katholieke partijen enigszins aarzelend. Mussolini's overeenkomst met
de Paus en het pauselijke concordaat met Hitler leken erop te wijzen dat deze
nieuwe vormen van staatkunde op zichzelf niet als verwerpelijk hoefden te worden
beschouwd. Aan de andere kant was het de voortdurende zorg van de katholieke
partijen en van het episcopaat om de geloofsgenoten samen te binden in één grote
katholieke partij en het overlopen van katholieken naar andere partijen te voorkomen.
Het duurde echter tot 2 februari 1934 voor het Nederlandse episcopaat de gelovigen
waarschuwde tegen aansluiting bij fascistische en nationaal-socialistische groepen
aangezien de katholieke eenheid daardoor gebroken zou worden. Op 20 november
1935 verbood het Belgische episcopaat aan priesters om de bijeenkomsten van de
uit het katholieke milieu ontstane fascistische beweging Rex bij te wonen, omdat zij
buiten het kader van de katholieke partij was getreden. Pas op 24 mei 1936 spraken
de Nederlandse en op 25 december 1936 de Belgische bisschoppen zich
onomwonden uit tegen het rechtse totalitarisme waarbij de Belgen overigens ook
het linkse in hun veroordeling betrokken54..
Het hoofddoel van de Nederlandse Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP) was in

deze jaren om, dank zij de macht die zij verkreeg door aan alle kabinetten deel te
nemen, de katholieke gemeenschap en haar steeds groter wordende uitrusting met
scholen, verenigingen, vakbonden en zoveel meer, te beschermen en te versterken.
Dit kon zij slechts bereiken als zij twee essentiële voorwaarden vervulde. Zij moest,
indien nodig met behulp van het episcopaat, de eenheid der katholieken, verenigd
in één politiek verband, bewaren en zij diende, wilde zij aan de regering blijven,
conflicten met de politieke partners, dat wil zeggen, de protestantse partijen en
bepaalde groepen onder de liberalen, zoveel mogelijk te vermijden. Ten aanzien
van beide punten is zij zonder al te grote moeite geslaagd, al heeft zij enkele malen
last gehad van eigenzinnige afscheidingsbewegingen en al zijn er strubbelingen
met de protestanten geweest. Bij de verkiezingen bleef het veruit grootste deel van
de katholieken haar trouw (alleen in 1933 zakte het percentage beneden de 80%)55.
en ruim één derde van de kiezers was ook werkelijk lid van de partij - terwijl het
aantal leden van de socialistische partij slechts één tiende was van het aantal kiezers
dat op haar stemde56.. Maar deze politiek legde de partij natuurlijk een duidelijke
beperking op. In haar relaties met de protestanten is dat evident: zij
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moest in 1925 een gevoelige vernedering incasseren, toen het Parlement besloot
de Nederlandse vertegenwoordiging bij het Vaticaan af te schaffen en in de jaren
1930 moest zij dulden dat de antirevolutionair Colijn optrad als een door alle
confessionelen gesteunde nationale leider. Ook intern moest de RKSP voorzichtig
zijn. Zij diende elke vorm van extremisme, die geloofsgenoten zou kunnen afstoten,
te vermijden. Haar succes dankte zij aan een zekere kleurloosheid.
Daartegen kwam een aantal jonge literatoren en theoretici in opstand. Na enkele

vergeefse pogingen richtten deze in 1922 een literair-cultureel-politiek tijdschrift van
meer blijvende betekenis op, Roeping, en in 1925 een tweede periodiek, De
Gemeenschap, waarin zij aan hun afkeer van de moderne maatschappij en de
compromispolitiek van de RKSP in zeer gezwollen taal en met uiterst nerveuze
scherpte uiting gaven. Diep onder de indruk zowel van de Action française en de
om zijn heroïsche absolutisme bewonderde Léon Bloy als van zuiver fascistische
lectuur en voorbeelden, riepen zij het katholicisme aan als het door God gegeven
ordeningsprincipe in een verwilderde tijd en een ascetisch puritanisme als de ethiek
van een gelouterde jeugd. De democratie, het parlementaire stelsel en het
kapitalisme waren het doelwit van hun scheldpartijen; de monarchie, het
leidersbeginsel en het corporatisme vormden hun hoop voor de toekomst57.. Noch
in hun kritiek noch in hun positieve plannen was een spoor van originaliteit. De beste
talenten onder hen hebben na 1933 ten slotte tegen het nationaal-socialisme
gekozen. Directe invloed op de politiek hebben deze groepen waarschijnlijk niet
uitgeoefend, al was hun populariteit onder de intellectuele jeugd niet gering. Toch
maakt de RKSP ondanks haar trouw aan de parlementaire democratie de indruk
enigermate te zijn tegemoetgekomen aan rechts-autoritaire denkbeelden. In het
officiële partijblad werd de corporatieve staat verschillende keren geprezen en
aanbevolen58., werd de corporatistische Oostenrijkse grondwet van 1934 met veel
sympathie becommentarieerd59. en werd enkele maanden voor Nederland door de
Duitsers bezet werd, de Portugese staatsinrichting vermeld als degene die het
zuiverst aan de idealen van de Nederlandse katholieken beantwoordde60.. Een van
de meest op de voorgrond tredende jongere politici van de RKSP, C.P.M. Romme,
schreef enkele jaren voor de oorlog herhaaldelijk over de noodzaak om de positie
van het koningschap zo te herzien, dat de vorst een grotere eigen
verantwoordelijkheid zou krijgen en, desnoods tegen het Parlement in, een leidersrol
vervullen kon61.. Het is niet verwonderlijk dat er na de capitulatie in mei 1940 in dit
milieu mensen bleken te zijn, die meenden eindelijk tenminste enkele van hun
idealen te kunnen verwerkelijken nu de oude orde op zo'n rampzalige manier ineen
was gestort.
Terwijl in de eerste jaren na de Wereldoorlog de autoritaire beweging
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onder de jongere katholieken in Nederland een merkwaardig, maar door haar
tomeloze heftigheid niet geheel serieus te nemen verschijnsel was, kreeg een
parallelle ontwikkeling in België grotere betekenis. In 1919 stichtten jonge katholieken
te Leuven een tijdschrift, La Jeunesse Nouvelle, dat literair avant-gardistisch was
en na enige tijd ook aan politieke onderwerpen aandacht besteedde. Politieke
vernieuwing betekende in deze kring het herstel van orde en gezag. In 1923 kwam
uit deze groep een ‘Ligue de Jeunesse Nouvelle’ voort, die een tweemaandelijks
blad Pour l'Autorité, oprichtte. Drie jaar later werd de Ligue omgedoopt tot ‘Ligue
pour la restauration de l'ordre et de l'autorité dans l'Etat’. De invloed van de Action
française was net als in Nederland en zelfs in nog sterkere mate doorslaggevend.
Volgens de opinie van de Ligue had het optimistische en onjuiste gelijkheidsaxioma
van de democratie tot niets dan chaos en ellende geleid. Deze jonge intellectuelen
hoonden de macht van het getal; zij streden voor de ‘autorité de l'intelligence’.
Aangezien de mens van nature niet goed is, behoeft hij gezag, traditie, hiërarchie
en, stralend boven alles, de eeuwige waarheid van de Kerk. Door een versterking
van het koninklijk gezag en dat van de regering, door een verkorting van de
zittingsduur van het Parlement, door een herziening van het kiesrecht - het zou
slechts aan huisvaders toekomen en ieder van hen zou zoveel stemmen krijgen als
zijn gezin minderjarige kinderen telde - en door de vertegenwoordiging van de
sociale groepen in het Parlement, moest de staat geleidelijk worden hervormd en
geschikt gemaakt om de sociale problemen op te lossen. In deze suggesties was
niets oorspronkelijks; veruit de meeste ervan waren al voor de Wereldoorlog
vruchteloos uiteengezet. In 1926, toen de Action française door een kerkelijke
veroordeling getroffen werd, begon de spankracht van de groep af te nemen; in het
begin van de jaren dertig viel zij uiteen. Toch was zij gedurende een aantal jaren
bepaald zeer representatief voor een hele generatie van nationalistische, katholieke
studenten en scholieren62.. Dat de geest van deze idealen in sommige opzichten de
geest van het fascisme was, behoeft geen betoog. De oprichter en leider van de
fascistische beweging in België, Léon Degrelle, dweepte als leerling op het
jezuïetencollege te Namen waar hij in 1921 aankwam, met Léon Daudet en Charles
Maurras63.. Het was echter voor de verdedigers van de katholieke gezagstheorieën
der jaren 1920 bepaald niet noodzakelijk om fascist te worden. In België immers
hebben zulke autoritaire ideeën enige praktische invloed gekregen in de late jaren
dertig tijdens de duidelijk antifascistische regeringen van de katholieke leiders Van
Zeeland en Pierlot, twee personen naar wie de jonge intellectuelen hadden opgezien
als naar mannen van voldoende autoriteit en daadkracht om het land uit de anarchie
te redden64..
In Nederland werd zo'n rol niet van een katholiek verwacht. Toch bestond

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



76

daar in de jaren dertig even grote behoefte aan een leidersfiguur uit de klassieke
partijen die middel- en rustpunt moest zijn in een chaotische tijd. Dank zij de
omstandigheden en de goed doordachte wijze waarop zijn optreden door hemzelf
en zijn politieke vrienden werd geënsceneerd, moest deze man genoeg gezag
verwerven om de groei van het fascisme en de vlucht van de volksmassa in de
armen van een fascistische leider te verhinderen. Zowel in Nederland als in België
is dit gelukt, zij het op een verschillende manier. In België werd het fascisme in 1936
plotseling een massabeweging die bij de verkiezingen 11,5% van de stemmen
kreeg. In 1937 waagde de leider, Degrelle, die door middel van uiterst persoonlijke
aanvallen op de meest geziene politici probeerde het parlementaire stelsel in
diskrediet te brengen, een beslissende krachtproef. Bij een door hem geforceerde
tussentijdse verkiezing stelde hij zichzelf in het arrondissement Brussel kandidaat
voor de Kamer van Vertegenwoordigers. Toen nam de eerste minister Paul van
Zeeland, die geen parlementslid was, de handschoen op en stelde zich, uit naam
van de katholieken, de socialisten en de liberalen, eveneens kandidaat. Op 9 april
1937 gaf de aartsbisschop van Mechelen, Kardinaal van Roey, de gelovigen de
raad Van Zeeland te kiezen. Zij gehoorzaamden: Degrelle kreeg 19%, Van Zeeland
76% van de stemmen, terwijl 5% van het electoraat zich onthield. In 1936 stemden
te Brussel ongeveer 75 000 mensen op Rex en een met hem verbonden min of
meer fascistische partij. Nu kreeg de grote leider in hoogst eigen persoon slechts
69 000 stemmen. Analyseert men deze triomf voor de parlementaire democratie,
dan blijken twee factoren doorslaggevend: de partijkeuze van het episcopaat en het
persoonlijke prestige van Van Zeeland. Dat laatste nu was gebaseerd zowel op zijn
door iedereen erkende superieure verstand en financiële deskundigheid als op zijn
wil tot hervorming van het staatkundige en economische bestel. Al cultiveerde hij
een zalvende, zachtaardig didactische preektoon, het waren toch de dynamiek van
de man, zijn betrekkelijke jeugd en zijn levendigheid van geest die aantrokken. Dit
bleken echter wankele steunen. Een halfjaar na zijn overwinning op Degrelle moest
hij zich wegens een niet zeer belangrijk incident als eerste minister terugtrekken.
De Nederlandse protestant Hendrik Colijn dankte zijn prestige als leider aan zijn

rust, zijn ervaring en zijn zin voor traditie. Hij heeft in het interbellum een invloed
gehad die veel groter was dan die van zijn eigen, antirevolutionaire partij. Deze
maakte onder de vigeur van het algemene kiesrecht een moeilijke tijd door. Zij trok
net als de RKSP haar aanhangers uit alle lagen van de bevolking. Terwijl de
katholieken echter vooral in de vrijwel homogeen katholieke provincies ten zuiden
van de grote rivieren konden rekenen op de trouw niet alleen van de grote
ondernemers maar ook van de arbeiders, die in 1917 kiesrecht kregen, bleven voor
de anti-
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revolutionairen de orthodoxen vooral uit de lagere middenklassen veruit de
belangrijkste groep. Ten opzichte van de situatie voor de invoering van het algemene
kiesrecht ging de ARP dan ook achteruit van een gemiddelde van 18 zetels in de
periode 1901-1918 tot 14 in 1918-1939; de RKSP echter steeg in dezelfde jaren van
25 tot gemiddeld 30 zetels. Toch heeft de ARP enkele keren een verkiezingsucces
van betekenis gehad, vooral in 1937 toen zij plotseling 17 zetels kreeg: het was een
persoonlijke triomf voor Colijn in wiens verkiezingscampagne het beeld werd
geaccentueerd van de sterke, nationale leider die de christelijke traditie van de natie
zou handhaven zonder haar aan partijbelang ondergeschikt te maken65.. Tegelijk
maakten de verkiezingen een einde aan de verwachtingen van het Nederlandse
nationaal-socialisme. In 1935 had de NSB bij de verkiezingen voor de Provinciale
Staten een uitermate verrassend succes geboekt toen zij, bij haar eerste optreden
voor het electoraat, bijna 8% van de stemmen verwierf. De kamerverkiezingen van
1937 brachten haar slechts ruim 4%. De Nederlandse geschiedenis van fascisme
en nationaal-socialisme wijkt sterk af van die in België, haar ritme echter is vrijwel
identiek.
De protestantse politiek van het interbellum had een bescheiden en sterk

pessimistisch karakter. Al hebben sommige antirevolutionairen en
christelijk-historischen, en al heeft de protestantse vakbeweging in de jaren dertig
enige sympathie getoond voor het corporatisme van de katholieken66., het humeur
van de protestantse partijen was en bleef sceptisch ten aanzien van systematische
hervormingsplannen. Uiteraard was de sociale structuur van de ARP de hoofdoorzaak
van deze voorzichtigheid. Tijdens de opkomst van de christen-democratie ging het
om de emancipatie van de calvinistische gemeente en de lagere middenklassen,
waarin deze het sterkste was. Toen deze emancipatie was voltooid, ging het om de
consolidatie van de bereikte resultaten, aangezien het zinloos leek de partij door
middel van een ambitieus hervormingsprogramma aantrekkelijk te maken voor een
arbeidersmassa, die in meerderheid vreemd stond tegenover de religieuze orthodoxie
van de antirevolutionairen. De protestantse arbeiders, zeer degelijk georganiseerd
in het sterk op de ARP leunende Christelijk Nationaal Vakverbond - met in de jaren
1920 omstreeks 60 000 en in de jaren 30 omstreeks 100 000 leden - hebben deze
opzettelijke terughoudendheid betrekkelijk rustig aanvaard. Pas in 1931 kreeg een
vertegenwoordiger van de protestantse vakbeweging een antirevolutionaire zetel
in de Tweede Kamer, waar hij volkomen terecht uiteenzette dat het corporatisme
van die jaren in hoge mate leek op de idealen van Kuyper uit het einde van de
negentiende eeuw, maar toch slechts met de grootst mogelijke voorzichtigheid en
zonder stelselmatige dwang en regelingen mocht worden bevorderd67..
Ook de persoonlijkheid van Colijn heeft de aard van de antirevolutionaire
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politiek in sterke mate bepaald. Colijn (1869-1944) was afkomstig uit een strikt
calvinistisch boerengezin in Noordholland. Aangezien hij geen boer wilde worden
en evenmin belangstelling had voor de burgerlijke carrières die in die jaren voor
knappe jongens uit die stand openstonden - die van onderwijzer of predikant -, werd
hij beroepsmilitair. Van 1893 af diende hij in Nederlands-Indië, waar hij de aandacht
trok van Van Heutsz. Hij maakte naam als goed organisator, ijverig werker en scherp
waarnemer. In de ARP volgde men zijn loopbaan oplettend en in 1909 werd hij met
veel nadruk uitgenodigd naar Nederland terug te komen en een kandidatuur voor
de Tweede Kamer te aanvaarden. Hij deed dit en al in 1911 werd hij minister van
Oorlog. Na deze periode besloot hij op een aanbod om directeur van de Koninklijke
te worden in te gaan. Van 1914 tot 1922 was hij in die functie werkzaam met de
bedoeling om zoveel kapitaal te verkrijgen dat hij zich, indien hij terugkeren zou tot
slecht betaalde politieke ambten, wat gemakkelijker bewegen kon. Gedurende de
oorlog ontwikkelde hij allerlei activiteiten in het buitenland ten bate van de
Nederlandse neutraliteitspolitiek, in 1920 werd hij voorzitter van de ARP, hoewel hij
nog in Londen moest blijven wonen. Een van de redenen waarom hij in 1920 besloot
weer volop politicus te worden, is zeer typerend voor de houding die hij in de
volgende twintig jaar zou blijven aannemen. Hij voelde zich, schreef hij in een
persoonlijke brief68., verplicht tot deze stap omdat de economische toestand dreigend
was en hij, wanneer de grote krach over enkele jaren zou komen, op de bres wilde
staan. Het waren volgens Colijn onomkeerbare oorzaken die de economische
omstandigheden in Europa ongunstig beïnvloedden. Daar was ten eerste het
rampzalige Verdrag van Versailles, daar was ten tweede de snelle exploitatie van
het enorme economische potentieel der niet-Europese landen gedurende de lange
oorlogsjaren toen Europa nauwelijks produkten voor export beschikbaar had. Europa
diende zich dus aan te passen aan een algemene daling van de export en als gevolg
daarvan een permanent lager welvaartsniveau. Toen de toestand omstreeks 1925
scheen te verbeteren, was dit naar zijn mening aan toevallige factoren te danken.
De ineenstorting van 1929 was volgens Colijn niet anders dan een stap in het proces
van welvaartsdaling, alleen maar zo dramatisch en plotseling omdat in de
voorafgaande jaren door een kunstmatig optimisme en een roekeloze speculatie
een schijnwelvaart was gecreëerd die in geen enkel opzicht in overeenstemming
was met de blijvende tendensen van de Europese economie69.. In scherpe
tegenstelling zowel tot de rooms-katholieke als tot de socialistische idealen van
welvaart en produktie verhogende socialisatie of ordening, bleef Colijn er in deze
hele periode van overtuigd dat de staatsman tot taak had de gemeenschap te
wennen aan een lager welvaartspeil.
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Over Colijn is vaak beweerd dat hij, de oud-directeur van een groot internationaal
concern, de neiging had in zijn politiek eerder liberaal dan antirevolutionair te zijn.
Zonder twijfel kwamen Colijns bezwaren tegen al te pretentieuze ordeningsidealen,
tegen het corporatisme waarvan hij de ‘totalitaire’ aspecten vreesde70. en tegen de
groei van het ambtenarenapparaat vaak overeen met de angsten van de liberalen,
die ook zijn afkeer van protectionisme en van de theorieën over medezeggenschap
van de arbeiders deelden. Toch ligt aan de basis van Colijns politiek zoveel
pessimisme en was hij, strijdlustig pragmaticus die hij was, op kritieke momenten
bereid zulke ingrijpende maatregelen te nemen, dat de term liberaal, wat hij ook
precies betekenen mag, weinig adequaat is. In dit verband dient ook te worden
gewezen op een uiterst merkwaardige ontwikkeling in de calvinistische wijsbegeerte,
waar de onwijsgerige Colijn in het geheel niet bij betrokken was maar die plaatsvond
in zijn milieu. Aan de Vrije Universiteit begonnen enkele hoogleraren onder wie H.
Dooyeweerd (geb. 1894) het produktiefst was, in de jaren dertig een reformatorisch
wijsgerig stelsel op te bouwen van zeer wijde strekking. Het had ook enkele politieke
implicaties. In een van de vroegste publikaties uit deze school onderwierp de schrijver
dat wat hij de humanistische staatsleer noemde, aan een principiële kritiek en stelde
hij daar gereformeerde concepties scherp tegenover. Op grond van zijn christelijke
en bijbelse filosofie sprak hij zich echter uit tegen verschillende mode-ideeën -
corporatisme, staatsingrijpen in de verhoudingen binnen de bedrijven,
medezeggenschap van de arbeiders enz.71. -, die niet alleen door humanistische
maar ook door christelijke democraten werden bevorderd. Zou dit moeten betekenen
dat Dooyeweerds enorme inspanning om een calvinistische wijsbegeerte op te
stellen hem ten slotte tot liberaal maakte? Neen, natuurlijk. Het probleem is niet of
de antirevolutionairen liberalen waren geworden, het probleem is wat het liberalisme
in deze jaren eigenlijk inhield.
De liberalen werden in beide landen natuurlijk ernstig door de invoering van het

algemene kiesrecht verzwakt. In België had het meervoudige kiesrecht, verbonden
aan de evenredige vertegenwoordiging, er sinds 1904 voor gezorgd dat het aantal
liberale kamerleden groter was gebleven dan dat van de socialisten. Bij de eerste
verkiezingenmet algemeen kiesrecht zonder extrastemmen voor de hogere standen
werd het liberale zeteltal teruggebracht tot minder dan de helft van het socialistische.
Terwijl de liberalen in de Kamer van 1904 tot 1914 gemiddeld 44 zetels hadden72.

en van 1919 tot 1939 gemiddeld 2873., stegen de socialisten van een gemiddelde
van 35 in de eerste periode tot 70 in de tweede. In Nederland hadden de
verschillende liberale partijen te zamen van 1901 tot 1918 onder het beperkte
kiesrecht gemiddeld 35 zetels, van 1918 tot 1939 gemiddeld 1574., de socialisten
respectievelijk 10 en 22. De liberalen moesten na de
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Wereldoorlog dus wennen aan wezenlijk nieuwe machtsverhoudingen. Zij hebben
dat zonder veel inspanning gedaan. Trouwens, al verloren zij veel van hun politieke
invloed, zij behielden groot gezag als vertegenwoordigers van de leidende groepen
in het bedrijfsleven, onder de ambtenaren en in de dagbladpers. Wat de liberale
elite in deze jaren van onrust, crisis en plannenmakerij wilde, was een zekere
voorzichtigheid en een status quo, waardoor haar in de Wereldoorlog zo duidelijk
gebleken sociale macht werd gehandhaafd. Politiek hoefde zij daarvoor niet sterk
te zijn. In feite immers hebben zowel in Nederland als in België de confessionele
partijen gezorgd voor de politieke en sociale stabiliteit die door de meeste liberalen
werd gezien als het hoogste doel in een verwarde tijd. Dit betekende niet dat de
liberalen conservatief waren geworden. Aan het complex van wetten dat kort na
1918 in beide landen de positie van de arbeiders sterk verbeterde, hebben zij juist
ter wille van de stabiliteit enige medewerking gegeven. Het betekende echter wel
dat zij zelf geen hervormingen konden of wilden voorstellen.
Zowel het programma als de emoties die het Belgische liberalisme voor de oorlog

bewogen hadden, bleken na 1918 geen inspiratie meer te geven. Het
hervormingsprogramma van de progressieve vleugel der liberalen was deels al voor
1914 en deels in 1918 verwerkelijkt met de invoering van algemene dienstplicht,
algemeen enkelvoudig kiesrecht en leerplicht, niet echter door de liberalen zelf maar
door andere partijen. Het antiklerikalisme dat de liberalen in de negentiende eeuw
steeds weer bijeengehouden had, paste in het interbellum niet meer. Al bleven
sommige liberalen vooral in de provincie oprechte antiklerikalen, politiek had deze
leuze geen zin meer nu de katholieken hun meerderheid in de Kamer hadden
verloren en de niet-confessionele partijen in 1919 bereid waren gevonden de
katholieke scholen grote subsidies uit de staatskas te geven75.. In 1919 nam de
liberale partij een nieuw programma aan. De laissez-faire principes waaraan de
rechtervleugel lang trouw was gebleven, verdwenen, maar wat er voor in de plaats
kwamwas eigenlijk ook bij andere partijen te vinden: beperking van de arbeidsduur,
vaststelling van een minimumloon, sociale verzekeringen, progressieve
inkomstenbelasting enz.76.. Al in 1920 bleek echter dat er onder de liberalen een
zeer sterke neiging bestond deze doeleinden uitermate behoedzaam te formuleren77.

en in de loop van de jaren werden zij vrijwel vergeten. Het merkwaardige nu is, dat
de oppositie die zich onder de jongere leden van de partij tegen deze politieke en
intellectuele nonchalance vormde78., niet zoals in de negentiende eeuw heeft geleid
tot ernstige conflicten of zelfs schisma's. In 1935 werd een nieuw, zeer uitvoerig
programma aangenomen, waarin allerlei algemene uitspraken over de actuele
problemen werden gedaan; wat hier in de eerste plaats uit bleek was, dat de liberalen
bereid waren de hervormingspogingen van
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andere groepen principieel te steunen zonder er veel eigens aan toe te voegen. Het
liberalisme had geen eigen ‘leer’; de liberalen werden gekenmerkt door een
mentaliteit. Zij waren op politiek en sociaal terrein voorzichtig, pragmatisch en, als
men wil, beschermers van de ‘bourgeoisie’; zij waren trouw aan de partij maar afkerig
van strikte partijdiscipline; zij behoorden tot het soort Belgische patriotten dat in de
Wereldoorlog was ontstaan en legden veel nadruk op de noodzaak van een sterk
leger. In het alle andere kwesties in België overheersende probleem van Vlaanderen
namen zij over het algemeen een anti-Vlaamse houding aan. In de Wereldoorlog
hadden betrekkelijk veel liberalen meegedaan aan het Vlaamse activisme en zich
daardoor ernstig en voorgoed gecompromitteerd. In de partij bestond daardoor
lange jaren slechts weinig ruimte voor Vlaamse politici en Vlaamse doelstellingen.
Het Nederlandse liberalisme was over verschillende partijen verdeeld en kreeg

in 1918 nog enkele nieuwe afsplitsingen te verwerken. In 1921 echter werden vijf
liberale groepen tot één partij samengevoegd: de Vrijheidsbond die zich vanaf 1924
ook de Liberale Staatspartij noemde. Daarnaast bleef nog slechts één andere
belangrijke liberale partij voortbestaan: de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB).
Uiteraard werden heel wat pogingen gedaan om het principiële onderscheid tussen
deze twee liberale groepen duidelijk te maken en tot op zekere hoogte lukte dat ook
wel. De VDB bleek in allerlei kwesties een radicalere positie te kiezen dan de
Vrijheidsbond en zich verwant te voelen met de linkervleugel van de RKSP. De
vrijzinnig-democraten toonden zich bijvoorbeeld voorstanders van een vorm van
medezeggenschap der arbeiders in hun bedrijven en van enige legislatieve
zelfstandigheid van de bedrijfsorganisaties79. zonder overigens het corporatisme te
aanvaarden, dat door heel wat katholieken als het logische eindpunt van zulke
vernieuwingen werd beschouwd. De vrijheidsbonders moesten van al deze zaken
niets hebben. Hoewel zij gedurende enige tijd onder goede leiding stonden en
talrijker waren dan de vrijzinnig-democratische kamerleden, hebben zij in feite geen
grote rol gespeeld. De VDB heeft dat in zekere zin wel gedaan. Met betrekking tot
twee kwesties nam deze partij een eigenaardig standpunt in, dat herhaaldelijk veel
discussie waard bleek; in beide gevallen echter is haar politiek mislukt. De ene zaak
was van tactische aard: de VDB hoopte dat de RKSP op korte termijn aan haar
innerlijke tegenstellingen zou bezwijken. De politiek van de vrijzinnig-democraten
was er dan ook op aangelegd om in dat geval een nauwe samenwerking met de
katholieke linkervleugel en zodoende een concentratie van niet-socialistische
‘progressieven’ tot stand te brengen. Maar de RKSP brak niet uiteen en trok alle
afgescheiden groepjes en partijtjes steeds weer terug naar het grote katholieke
verband. De tweede kwestie betrof de defensie. Van 1924 tot 1936 heeft de VDB
het principe van de eenzijdige
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nationale ontwapening - al werd deelneming aan een militaire actie van de
Volkenbond aanvaardbaar geacht - in talloze redevoeringen, in grote
propaganda-acties en ontelbare geschriften met hartstocht en vasthoudendheid
verdedigd. Het waren vooral ethische motieven die de partij daartoe bewogen. Haar
ethiek was niet gebonden aan een godsdienst, maar nam in de loop van de jaren
steeds sterker de kleur van het vrijzinnige protestantisme aan dat zich remonstrants
noemde. Met grote tegenzin heeft zij ten slotte de ontwapeningseis laten vallen,
één jaar voor de socialisten, die hem sinds 1921 in hun programma hadden staan,
dat ook deden.
Er zijn grote verschillen in de geschiedenis van het Belgische en het Nederlandse

socialisme tussen de twee wereldoorlogen. De uitgangspunten waren anders: de
Nederlandse SDAP startte slecht met haar ‘revolutionaire’ vergissing van november
1918, terwijl de BWP als een uiterst patriottische en reformistische partij van 1918
tot 1921 samen met katholieken en liberalen aan de regering deelnam en daarin
een duidelijke invloed bezat. Gedurende de hele periode, of in elk geval tot aan het
midden van de jaren dertig, stond de SDAP ongetwijfeld vrij ver links van de BWP. Zij
verdedigde de eenzijdige nationale ontwapening. De BWP heeft dat nooit gedaan:
deze pleitte voor verkorting van de diensttijd en voor legerhervorming, maar achtte
nationale verdediging noodzakelijk. De SDAP keerde zich tegen de politiek van de
overwinnaars van 1918. De BWP was er allerminst afkerig van en de Vrede van
Versailles aanvaardde zij niet alleen, zij prees hem. Zelfs met betrekking tot het
Belgische annexionisme van 1918 en 1919 was haar houding niet altijd even ferm;
sommige belangrijke Belgische socialisten voelden ongetwijfeld sympathie voor dit
verbeten nationalisme.80.. De SDAP was bovendien veel sterker in de theorie van de
maatschappijhervorming geïnteresseerd dan de uiterst pragmatische BWP. Er zijn
in het Belgische socialisme geen equivalenten voor de Nederlandse rapporten over
socialisatie (1920), bedrijfsorganisatie en medezeggenschap (1923) of de
reorganisatie van de staat (1931). Typerend voor de BWP was de tragikomedie van
haar programmaherziening. Met het programma van 1884 was na 1918 niet veel
meer te beginnen. Vandervelde kreeg dan ook in 1921 de opdracht een ontwerp te
schetsen voor een nieuwe formulering. In 1923 publiceerde hij een boek, waarin hij
daarmee een begin maakte. Zijn toekomstvisie was onduidelijk. Met overtuiging
handhaafde hij de marxistische kritiek op het kapitalisme en hekelde hij het
reformisme als kortzichtig - al voerde hij zelf een uitgesproken reformistische politiek;
revolutionair geweld echter wees hij af en het plan van actie dat hij verdedigde,
bevatte een aantal maatregelen die typisch reformistisch waren en geen diepgaande
hervorming van het kapitalistische stelsel konden betekenen. Het heeft overigens
tot 1931 geduurd eer de BWP eindelijk een nieuw programma aannam: het was
inderdaad op Vanderveldes inzichten
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gebaseerd en even ambivalent als deze81..
Verreweg het belangrijkste verschil tussen de geschiedenis van de twee partijen

was echter, dat de BWP van 1918 tot 1921, van 1925 tot 1927, van 1935 tot februari
1939 en van september 1939 tot 1940 aan coalitieregeringen deelnam, terwijl de
SDAP pas in augustus 1939 met twee ministers tot een kabinet werd toegelaten De
oorzaak hiervan ligt voor de hand. De BWP was ten eerste sterker dan de SDAP,
maar bovendien was haar integratie in de parlementaire democratie en in het
economische systeem duidelijker zichtbaar geworden dank zij haar volkomen
vereenzelviging met de natie en de nationale traditie tijdens de Wereldoorlog.
Overigens was het ritme van de socialistische populariteit in beide landen ongeveer
gelijk. In 1921 leed de BWP een ernstige verkiezingsnederlaag, in 1922 de SDAP. In
1925 triomfeerden beide partijen echter op eclatante wijze82., maar de BWP begon
al in 1929 stemmen te verliezen en kwam niet meer terug op haar peil van 1925.
De SDAP handhaafde haar succes van dat jaar tot 1933 en begon toen wat in de
gunst te dalen. Dit was uitermate teleurstellend. In 1918 en ook in 1925 waren de
socialisten er nog steeds van overtuigd dat het democratische parlementaire stelsel,
werkend in een tijdvak van industriële expansie, hun de meerderheid bezorgen zou
en daardoor de mogelijkheid om de maatschappij te hervormen. Dit bleek steeds
weer onjuist. Een uiterst bittere ervaring voor de Belgische socialisten was bovendien
het feit dat de zeer progressieve regering, die zij in 1925 met de christen-democraten
vormden en die op een ruime parlementaire meerderheid steunde, door de leiders
van de Belgische banken en het bedrijfsleven volstrekt machteloos werd gemaakt.
Blijkbaar was het Parlement toch veel minder sterk dan de constitutionele theorie
voorschreef. En ook de overigens snelle groei van de socialistische vakbonden was
ten slotte niet bevredigend omdat de kleinere confessionele bonden sterker
toenamen. In Nederland telde het NVV in 1919 191 000 leden en de katholieke en
protestantse vakverbonden samen 138 000; in 1939 was de verhouding 306 000
tegen 291 000. In België profiteerden de socialistische vakbonden op buitengewoon
spectaculaire wijze van de oorlog en de grote verwachtingen van de vrede. In 1914
hadden zij ongeveer 125 000 leden, in 1920 688 000. Van 1922 af begonnen zij in
te krimpen en in de jaren dertig schommelde het ledenaantal om de 550 000.
Intussen hadden de katholieke bonden, die voor de oorlog een 100 000 leden telden
en tijdens en na de oorlog dramatische verliezen leden, zich hersteld: in 1939 hadden
zij 340 000 leden83..
In beide landen vormden de jaren twintig voor de socialisten een periode van

ernstige en onrustbarende stagnatie84., al behaalden zij dan ook één keer een
verkiezingssucces, toen na een zeer conservatief bewind bij de bevolkingen grotere
sympathie voor de oppositie bleek te bestaan. Veel profijt
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hadden de partijen er echter niet van. Toen zij in de jaren dertig werden
geconfronteerd met de gevolgen van de economische crisis, verkeerden zij in een
nogal moedeloze stemming en hun aarzelingen namen toe. Het was in het geheel
niet zeker dat socialistische marxisten bezwaar moesten maken tegen de politiek
van de ‘burgerlijke’ regeringen in de Lage Landen, die door deflatie en handhaving
zowel van de vrijhandel als van de gouden standaard probeerden de crisis te
overwinnen. Er waren, zo scheen het, immers slechts twee mogelijkheden: óf de
crisis verschilde niet wezenlijk van de negentiende-eeuwse precedenten en zou
dus inderdaad op deze wijze overwonnen kunnen worden, óf zij was een nieuw
verschijnsel en zou dan misschien, wanneer haar tenminste de vrije loop gelaten
werd, het einde van het kapitalistische tijdvak kunnen betekenen. Aangezien veel
reformistische partijleiders steeds het marxisme als hun uitgangspunt waren blijven
beschouwen, was het voor hen moeilijk deze conclusies opzij te schuiven. Voor de
vakbonden lag de situatie anders. In Duitsland hadden zij zich nooit geheel met het
marxisme geïdentificeerd. Het was dan ook in die milieus dat de gedachte van
economische planning ter oplossing van de crisis serieus werd overwogen - een
gedachte die uiteraard niet oorspronkelijk socialistisch was: Rathenau was er al een
voorstander van geweest en het liberale rapport Britain's Industrial Future van 1928,
waaraan Keynes meewerkte, maakte veel indruk. In 1932 leidde dit in Duitsland tot
het plan van Woytinski, Tarnow en Baade (het WTB-plan) om door middel van
staatskredieten nieuwe werkgelegenheid te scheppen en de koopkracht te
vergroten85..
Het was overigens pas na de afschuwelijke debâcle van het Duitse socialisme in

1933, dat de socialistische partijen in België en Nederland soortgelijke ideeën
begonnen te ontwikkelen. De methoden en plannen die ze toen ontwierpen, leken
zeer veel op elkaar maar de toon en de stijl waren verschillend. In België werd de
wending gedramatiseerd als een radicale breuk met het verleden en als een
revolutionair initiatief van een jonge generatie, die na een diepe gewetenscrisis de
versleten doctrines van de oude garde verliet. In Nederland werd de herziening van
het programma veel rustiger behandeld. Het Belgische Plan van de Arbeid, dat in
1933 op het Kerstcongres van de BWP werd aanvaard en in 1935 door het Bureau
voor Sociaal Onderzoek, opgericht ten bate van het Plan, in uitgewerkte vorm werd
gepubliceerd, was voor dat land iets fundamenteel nieuws: zo'n nauwkeurig
actieprogramma en zo'n gedetailleerde schets voor de toekomst had de BWP nog
nooit ontworpen. Toen de SDAP in april 1934 besloot het Belgische voorbeeld te
volgen en eveneens een Wetenschappelijk Bureau stichtte om een Plan van de
Arbeid te maken, begon zij een document voor te bereiden - het kwam in 1935 uit
- dat kon steunen op een hele reeks studies van vroeger86.. Veel van wat daarin was
ge-
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steld werd, zij het in andere vorm, in het Plan van de Arbeid overgenomen. Het
Nederlandse Plan leek zodoende gemakkelijker in de traditie van de nationale partij
in te passen dan het Belgische. Wat de propaganda voor het Plan betrof, zochten
de beide partijen echter naar dezelfde effecten. Door middel van
massavergaderingen, demonstraties, kloek vertoon van solidariteit, door vlaggen,
liederen, lekespelen op rijm trachtten zij hun doeleinden aantrekkelijk te maken, niet
alleen voor de socialisten zelf, maar ook voor de volksmassa's die zich toegankelijk
hadden getoond voor fascistische propaganda.
Het Belgische Plan was te danken aan de theoretische inzichten van Hendrik de

Man; hij was het ook die er de theatrale nadruk aan gaf waardoor het gekenmerkt
werd. Hij was goed geschoold in het marxisme en had vóór 1914 heftig gestreden
voor de orthodoxie ervan. Op 3 augustus 1914 nam hij echter dienst als vrijwilliger
in het Belgische leger en het oorlogswerk bleek diepe behoeften van zijn natuur te
bevredigen; het viel hem bovendien niet moeilijk voorlopig schijnbaar sluitende
redeneringen op te stellen waardoor hij het theoretisch kon verantwoorden87.. De
Vrede van Versailles beroofde hem echter van alle illusies. Na enige jaren vestigde
hij zich in Duitsland met de bedoeling om uit zijn intellectuele en emotionele
ervaringen een theoretische basis voor een nieuwe vorm van socialistische politiek
af te leiden. In 1926 verscheen zijn Zur Psychologie des Sozialismus dat spoedig
in een negental talen vertaald werd; in 1933 kwam zijn Die sozialistische Idee uit,
dat kort na verschijning door de nazi's in beslag werd genomen.
De Man voelde en toonde grote verwantschap met het hartstochtelijk

intellectualisme van de zogenaamde Hollandse marxisten. Hij was een geleerder
man dan Gorter en een constructiever geest dan Henriëtte Roland Holst - beiden
bewonderde hij88. -, maar hij deelde hun behoefte aan een ‘totaal en alles opeisend
geloof’, waarvan hij bereid was de inhoud, niet echter de intensiteit te veranderen89..
Hij hield van scherpe contouren; tussen de stadia waarin zijn leven was opgedeeld,
wilde hij geen zachte overgangen zien en hij herleidde zijn aarzelingen en
vergissingen tot abrupte wendingen. In zijn Zur Psychologie des Sozialismus
interpreteerde hij zijn vervreemding van de marxistische dogmatiek niet in de termen
van een weloverwogen revisionisme, maar als een absolute breuk met alle vormen
van marxisme. Zijn nieuwe gezichtspunt werd door hem voorgesteld als een ‘nieuwe
geboorte’, een innerlijke bevrijding, en sociologisch geobjectiveerd als de wil van
een jonge generatie om volstrekt anders te voelen dan de voorgaande90.. In Die
sozialistische Idee probeerde hij zijn socialistische opvattingen in te passen in de
door hem in uiterst heftige stijl geschetste intellectuele revoluties teweeggebracht
door psychoanalyse, quantumme-chanica en relativiteitstheorie. Het is misschien
niet onrechtvaardig veel
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in deze passages te beschouwen als retoriek en schematiek van de studeerkamer
- zij herinneren aan de al te ambitieuze cultuurhistorische constructies van zijn
Leipziger leermeester Lamprecht en van de door hem veel geciteerde en bestreden
Spengler; wat toch treft in dit boek, is het gevoel van haast, van urgentie en van
nood dat ondanks de overnadrukkelijke Duitse stijl en het misbruik van superlatieven
echt en ernstig is.
Dank zij deze effecten kon de liquidatie van het marxistische revolutionaire ideaal

worden voorgesteld als een nieuwe totale revolutie en de vorm van socialisme die
De Man voorstond, als de radicaalst denkbare. De sociaal-democratie had, zo was
De Mans op zichzelf juiste these, getracht het onverzoenlijke te verenigen en een
reformistische praktijk op de korte termijn, waarvan de arbeiders in hun dagelijkse
leven veel baat hadden, verbonden met een revolutionair einddoel dat er op geen
enkele manier als resultaat van kon worden gedacht. Op grond echter van dat puur
theoretische einddoel hielden de socialisten vast aan het onmogelijke dogma van
de klassenstrijd en de internationale klassesolidariteit, te zamen met al die daartoe
noodzakelijke veronderstellingen over de monsterlijke groei van het proletariaat en
de indrukwekkende ontwikkeling van een strijdbaar proletarisch bewustzijn, waarvan
de onjuistheid sinds tientallen jaren was aangetoond: relatief groeide de
‘middenklasse’ immers sterker dan de arbeidersklasse en van het proletarisch
bewustzijn was noch in 1914 noch daarna iets gebleken; integendeel, de arbeiders
zochten de beschutting van de natie en de behaaglijkheid van een lelijk,
kleinburgerlijk bestaan. Zulke eenvoudige constateringen moesten wel leiden tot
het verlaten van het marxistische schema; zij leidden echter niet tot het opgeven
van het socialisme. Dat immers was, volgens hem, een oud historisch verschijnsel,
de edelste idee door mensen voortgebracht, niet gebonden aan een economisch
systeem of een sociale klasse. In nauwe samenwerking met vooral de
middenklassen, die - De Man zag het in Duitsland voor zijn ogen gebeuren - door
de economische crisis voor een deel werden bedreigd met een proletarisering
waaruit zij redding zochten bij het fascisme, moesten de socialisten zowel het
reformisme opgeven als het revolutionaire einddoel, met het complex van hypotheses
waarop dat berustte, en structurele hervorming in de maatschappij doorvoeren ten
bate van de hele gemeenschap.
Daartoe diende het Plan van de Arbeid. Het was Emile Vandervelde zelf die

Hendrik de Man, gastdocent in de sociale psychologie te Frankfort, verzocht naar
België te komen om nieuwe impulsen te geven aan de BWP. In maart 1933 vestigde
hij zich te Brussel en formuleerde dadelijk zijn Plan, een korte schets nog maar van
acht bladzijden, die pas in 1935 in een boek van meer dan 400 bladzijden werd
uitgewerkt91.. Al was veel ervan gebaseerd op het Duitse WTB-plan92., het bezit toch
iets sterk persoonlijks.

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



87

Het heeft het karakter van een strategie; het is een aanvalsplan geschreven door
een man die genoten had van het soldatenleven. Maar terwijl de lezer zich
gemakkelijk kan voorstellen hoe de aanval op het kapitalisme zich ontwikkelen
moest, is het veel moeilijker te zien wat voor staat en wat voor maatschappij na het
succes ervan zouden blijken ontstaan te zijn. In dit opzicht verschilt het zeer wezenlijk
van de visie die in 1920 door de SDAP in haar socialisatierapport ontwikkeld werd;
daarin werden de vormen getekend van een gemeenschap bestaande uit ijverige
werkers in zo groot mogelijke, monopolistische, onder staatstoezicht gestelde en
met uiterste rationaliteit geordende bedrijven. Zo'n nauwkeurige, ascetische toekomst
streefde De Man bepaald niet na. Het is alsof hij de centraliserende en
monopolistische factoren in de maatschappij onaangenaam vond; hij aanvaardde
ze als feiten maar wilde hun werking, waar dat kon, matigen en hun verdere
ontwikkeling tegengaan.
De Mans voorstel om het bank- en kredietwezen en de monopolistische

basisindustrieën, vooral in de energiesector, in een of andere vorm te nationaliseren,
was bedoeld als een middel om aan de staat de instrumenten te geven waarmee
hij de economie op gang kon brengen; het was in de eerste plaats een strategische
zet. Op zichzelf lag er in de monopolistische bedrijven, of dat nu particuliere
ondernemingen dan wel staatsbedrijven waren, niets aantrekkelijks. Zij konden
echter worden gebruikt als centrales die de noodzakelijke kredieten en energie
leverden aan een maatschappij, waarin vrijheid en particuliere eigendom voor de
kleinere bedrijven en de landbouwmoesten worden gehandhaafd. Maar juist omdat
het Plan een aanvalsplan was, een strategie gericht tegen de bolwerken van het
kapitalisme - de banken in de eerste plaats -, diende de staat, die het Plan moest
uitvoeren, sterk te worden gemaakt. Het Plan voorzag dan ook in de stichting van
een aantal staatsinstellingen die aan de uitvoerende macht een veel grotere
zelfstandigheid gaven dan zij bezat, en in de benoeming van permanente
economische commissarissen die - hoewel leden van de ministerraad - niet
afhankelijk waren van het Parlement en ook in het geval van een kabinetscrisis
konden aanblijven voor de volle duur van hun ambtstermijn van drie jaar. Terwijl
zodoende in het Plan ruimte werd gelaten voor een sector van vrije, particuliere, zij
het aan de algemene lijn van het economisch dirigisme onderworpen activiteit - een
element dus van differentiatie en decentralisatie -, concentreerde De Man de
economische en politieke macht in de handen van raden en staatsambtenaren, die
onaantastbaar bleven voor de invloed van de partijpolitiek en die dank zij hun
beheersing van de bank- en kredietinstellingen krachtiger zouden zijn dan enig
ander ooit in de Belgische geschiedenis opgetreden staatsorgaan. Dit was ook
daarom zo'n merkwaardige paradox, omdat De Man vaak en met nadruk zijn afkeer
van etatisme heeft uitgesproken.
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Het is boeiend het Nederlandse Plan van de Arbeid93. hiermee te vergelijken. Voor
een deel waren de plannen identiek. In beide werd berekend dat een zeer ambitieuze
bouw van publieke werken door de staat, dank zij de vergroting van de koopkracht
die er het gevolg van zou zijn - het aantal goed betaalde arbeiders zou immers sterk
toenemen -, de economie, in het slop gehouden door de onjuiste deflatiepolitiek van
de regeringen, op gang zou brengen. De Man wilde daarvoor vijf miljard franken
(dat is tegen de 350 miljoen gulden) beschikbaar hebben; de Nederlanders stelden
voor in drie opeenvolgende jaren telkens 200 miljoen gulden te besteden. In beide
plannen werd een politiek voor de beheersing van de conjunctuur aangegeven en
het instrumentarium ontworpen dat daartoe noodzakelijk was. Beide plannen waren
bovendien - en dat was natuurlijk van de grootste betekenis - zo opgezet, dat zij
niet slechts de belangen van de arbeiders maar ook die van de boeren en de
middenstand met kracht bevorderden. Zodoende hadden beide de functie om
duidelijk te tonen, dat de socialistische arbeiderspartijen, geplaatst voor de bedreiging
van het fascisme, hun gebondenheid aan één klasse wilden opgeven en er naar
streefden volkspartijen te worden.
In de uitwerking van deze desiderata echter treffen opvallende verschillen. In de

eerste plaats heeft het Nederlandse boek dat aan het Plan gewijd werd, een tegelijk
schoolser en evenwichtiger karakter dan het Belgische. In rustig proza worden de
verschillendemogelijkheden overwogen en de uiteindelijke voorstellen geformuleerd.
Hier gaat het niet om een aanvalsplan maar om een project op langere termijn,
waarvan de consequenties zoveel mogelijk doordacht worden. De Nederlandse
socialisten hadden ook niet de indruk dat zij stonden voor een kapitalistisch bolwerk
van banken, waarvan de verovering een urgente noodzaak was. De invloed van de
banken op het bedrijfsleven was in Nederland veel kleiner dan in België. In het Plan
werd dan ook volstaan met een voorstel tot nationalisering van de Nederlandse
Bank en een zekere controle op de particuliere banken. In de tweede plaats werd
in het Nederlandse Plan de behoefte aan rationalisatie en ordening van de economie
met groter nadruk behandeld, niet zonder duidelijke verwijzing naar het
socialisatierapport van 192094.. Bovendien werkten de Nederlanders een plan voor
verder gaande en goed geleide industrialisatie uit, dat in het geheel niet paste in de
opzet van DeMan die schreef voor een van oudsher sterker geïndustrialiseerd land.
In het Nederlandse Plan werd niet alleen eenmethode geschetst om de economische
crisis te overwinnen, maar ook gepoogd aan te geven hoe de economische groei
in het algemeen door structurele hervormingen kon worden gestimuleerd. Dit element
ontbrak in het Belgische Plan, dat een plan voor herstel was. Terwijl het Belgische
Plan, zoals door een Nederlandse auteur in 1934 niet ten onrechte werd opgemerkt95.,
het toekomst-
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beeld ontwerpt van een ‘bevroren maatschappij, een maatschappij zonder
ontwikkelingstendensen’, ligt er in het Nederlandse Plan iets dat preludeert op de
dynamische ontwikkeling van na de Tweede Wereldoorlog.
Een ander verschil lag in de consequenties die dit alles had voor de staatsopbouw.

Tegenover de duidelijk centralistische neigingen van De Mans conceptie plaatsten
de Nederlanders een systeem van decentralisatie, dat corporatistische trekken
vertoonde. Dit werd voor het eerst uitvoerig beschreven in een rapport uit 193196.

waarop het Plan aansloot. De bedoeling was om de economische activiteit te
organiseren in zogenaamde produktieschappen - voor bepaalde industrieën,
landbouw, vervoer enz. -, die elk door een eigen raad werden bestuurd. Deze raden,
waarin naast vertegenwoordigers van alle belanghebbenden en deskundigen ook
vertegenwoordigers van het algemeen en van het consumentenbelang zitting zouden
hebben, zouden verordenende bevoegdheid en, onder de controle van de staat,
een autonome positie moeten krijgen. Dit is natuurlijk een leer die dicht bij het
corporatisme ligt en in veel opzichten lijkt op wat ook door sommige katholieken
werd verdedigd en wat al sinds 1919 een merkwaardig grote rol in de Nederlandse
discussie gespeeld had. De socialisten waren op dit punt verre van origineel.
In de plannen van arbeid werd veel socialistische dogmatiek opgegeven. Indien

het revolutionaire marxisme ‘links’ is, dan bevond het plansocialisme zich ongetwijfeld
nog verder ‘rechts’ dan het reformisme. Het werd in Nederland door de leiders van
de reformistische beweging aanvaard - de leiders van een partij die veel ‘linkser’
was geweest dan de BWP - en door een jonge generatie onmarxistische socialisten
met toewijding verspreid. In België was de toestand anders. De Mans persoon stond
zo in het middelpunt van de propaganda dat hij het symbool werd van het Plan, en
zijn dramatische vormgeving was zo overtuigend, dat hij kans zag juist ultralinkse
elementen voor zich te winnen, maar de oude, reformistische leiding van de partij,
die weigerde haar reformisme los te maken van haar marxisme, van zich
vervreemdde97.. Vooral dank zij de steun van Paul-Henri Spaak, toen de
woordvoerder van de rebellerende linkervleugel der jongste generatie - Spaak
schreef op het einde van zijn leven dat De Man een van de weinige mensen was
in wie hij iets geniaals had opgemerkt98. -, werd ‘links’ de trouwste promotor van het
Belgische Plan.
Uit deze curieuze chassé-croisé blijkt overigens slechts één ding duidelijk: dat

namelijk in de omstandigheden waarin het socialisme toen verkeerde, deze hele
verdeling in een linker- en een rechtervleugel vrijwel geen zin meer had. Zo'n
doctrinaire splitsing immers is slechts mogelijk als er doctrinaire zekerheden bestaan
die men tegenover elkaar kan plaatsen. Deze nu ontbraken. Spaak en zijn groep
stelden zich wel zeer ‘links’ en revolutionair aan, maar hadden voor de theorie van
het socialisme zeer weinig
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belangstelling. Vandervelde en zijn generatie, die vasthielden aan het marxisme,
haalden De Man in hun midden binnen. In Nederland trok de SDAP uit haar situatie
na veel pijnlijk overleg de conclusie dat zij een nieuw programmamoest formuleren,
waarin zij over de klassenstrijd zweeg, maar veel nadruk legde op de strijd - ook
door middel van nationale bewapening - voor, wat zij noemde, de beste Nederlandse
tradities van geestelijke vrijheid en verdraagzaamheid. Dit programma, dat in 1937
werd aangenomen, werd gekenmerkt door een hoge graad van ernstig realisme; in
vergelijking met dat van 1912 was het echter uiterst onzeker over zijn eigen
grondbeginselen. Aan het socialisme van de late jaren dertig ontbrak het in al zijn
nuances aan overeenstemming over en aan vertrouwen in de ontwikkelingsgang
van de maatschappij99..
Het Nederlandse Plan van de Arbeid werd door de andere partijen koel ontvangen

en het heeft voor de politieke discussie nauwelijks betekenis gehad. Dit is
karakteristiek voor het klimaat van die jaren. Als het erop aan kwam, was het
pragmatisme van de politieke leiders zo groot en de stabiliteit van de politieke
verhoudingen dank zij de verzuiling zo onwankelbaar, dat elke theorie, door wie ook
voorgesteld en met wat voor nadruk ook gepropageerd, ten slotte straffeloos kon
worden genegeerd. Het lot van het Belgische Plan was dramatischer. In 1935 trad
De Man zelf toe tot een kabinet onder leiding van de katholiek Paul van Zeeland,
dat weliswaar een zekere ordening in de economie wilde aanbrengenmaar het Plan
bepaald niet in zijn geheel wilde uitvoeren. Het succes dat dit kabinet ongetwijfeld
behaalde - de economische toestand verbeterde snel -, stond dan ook in geen enkel
verbandmet het Plan. In 1936 liet DeMan zich overhalen in het tweede kabinet-Van
Zeeland als minister van Financiën op te treden. Ook Spaak en Vandervelde hadden
daar zitting in. Spoedig kwamen de latente spanningen tussen de oude Vandervelde,
met zijn nog steeds grote aanhang in de BWP en de jongere garde tot uitbarsting.
De aanleiding was echter niet het Plan maar de buitenlandse politiek. Spaak en De
Man waren overtuigde aanhangers van de nieuwe neutraliteitspolitiek; Vandervelde,
die bewondering voelde voor het Franse Volksfront, kon zich er niet bij neerleggen
en trad in januari 1937 - op zijn 71ste verjaardag - uit de regering. Twee concepties
stonden nu in de BWP scherp tegenover elkaar: het internationale marxisme, waar
de oude generatie geen afstand van wilde doen en het nationale plansocialisme,
verdedigd door DeMan en Spaak en door hen in verband gebracht met de nationale
neutraliteitspolitiek. Al bleef de eenheid binnen de BWP formeel bewaard, werkelijke
overeenstemming werd over deze zaken niet bereikt. De Man, verbitterd over de
mislukking van zijn planpolitiek, weinig geïnteresseerd in de ambtelijke routine en
pijnlijk te kort schietend als beheerder van een ministerieel departement, vol walging
over de parlementaire intriges en
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de onvruchtbaarheid en het lage niveau van de parlementaire discussies, ging
steeds sterker geloven in de noodzaak van een grondige hervorming der
staatsinstellingen. In 1938 trad hij uit het kabinet-Janson waarvan hij sinds november
1937 deel uitmaakte en de laatste jaren voor de Duitsers België in mei 1940
binnenvielen, besteedde hij, sinds mei 1939 voorzitter van de BWP, aan propaganda
voor de autoritaire democratie geleid door de enige man in wie hij nog vertrouwen
had, koning Leopold III. In de BWP was zijn prestige echter niet groot meer. Toen de
aanval op België in 1940 begon, verkeerde de BWP in een diepe onzekerheid, niet
alleen over haar grondbeginselen maar ook over de standpunten die zij over de
actuele problemen moest innemen.
De integratie van de socialistische beweging in de politieke en maatschappelijke

vormen van het interbellum is waarschijnlijk een van de oorzaken geweest van het
feit dat zij in de Lage Landen haar geweldige culturele betekenis van voor de oorlog
verloor. Het socialisme was een zuil geworden. Het gaf aan zijn aanhangers een
levensstijl. De ‘bewuste’ socialist kenmerkte zich door zijn kleding, zijn taalgebruik,
door de architectuur van het huis dat de socialistische woningbouwvereniging voor
hem neerzette, door zijn liederen, zijn liefhebberijen en de eigenaardige gewoonten
en opschik van zijn jeugdbeweging. Vooral in Nederland werd veel moeite gedaan
het esthetische peil van al deze dingen te verhogen, vaak met groot succes. Dit was
echter alles bedoeld voor de partijgenoten. Het socialisme was een in zichzelf
besloten wereld aan het worden, die naast die van katholieken en protestanten
bestond als een autonome gemeenschap van door de eigen organisaties verzorgde
burgers. Het socialisme was geen indrukwekkend intellectueel stelsel meer; het had
opgehouden een met hartstocht beleden heilsleer te zijn, al drukten ook de
socialistische leiders zich uit met de ernstige en pathetische grootspraak waardoor
deze jaren werden gekenmerkt. Het is begrijpelijk dat de kunstenaars door deze
beweging niet meer werden aangetrokken; literair en artistiek was zij onvruchtbaar
geworden. Misschien had de inpassing van het socialisme in het zuilenstelsel ook
tot gevolg dat de partijen in Nederland en België, hoe verdeeld soms ook, slechts
weinig last hadden van schismatische stromingen. In Nederland trad in 1932 een
groep van ongeveer 2000 leden uit de SDAP, omdat er voor hun inzichten geen
plaats meer werd ingeruimd. Zij richtten de Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP)
op, die de revolutie moest organiseren welke volgens deze theoretici onafwendbaar
voortkomen zou uit de, naar zij meenden, permanent geworden economische crisis.
Bij de parlementsverkiezingen van 1933 ontbrak de proletarische massa echter
waarvan deze partij dacht de vertegenwoordiger te zijn: zij kreeg geen enkele zetel.
De OSP viel snel uiteen na het in deze kringen gebruikelijke gekrakeel over de
finesses van de theorie en de praktische con-
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clusies die uit de ware leer getrokken moesten worden.
Het communisme is politiek en cultureel in Nederland gedurende deze jaren een

randverschijnsel gebleven100.. Toch was de Sociaal-Democratische Partij, die in
1918 Communistische Partij Holland (CPH) werd genoemd maar in 1935, ten tijde
van de nationale fase der communistische beweging, Communistische Partij in
Nederland (CPN) ging heten, de oudste communistische partij in West- en
Midden-Europa en achtten Wijnkoop en Van Ravesteyn, tot 1925 haar leiders, zich
ervaren en bij uitstek deskundige politici. De partij groeide sterk maar bleef klein
met 1089 leden in 1918 en waarschijnlijk ongeveer 11 000 in 1940. Meer dan
ongeveer 3,40% van de stemmen heeft ze vóór 1940 bij de verkiezingen nooit
gehaald en meer dan vier kamerzetels van de honderd heeft zij niet gekregen. De
inwendige geschiedenis van de partij was stormachtig. Ondanks felle oppositie
konden Wijnkoop en Van Ravesteyn zich jarenlang handhaven; in 1925 echter
bewerkte deze oppositie, gesteund door de Komintern, de val van dit hooghartige
paar, dat ook tegenover Moskou een enigszins schoolmeesterachtige zelfstandigheid
had getoond. De Russische invloed nam daarna sterk toe en werd van 1930 af
overheersend. Tot 1935 specialiseerde de partij zich in aanvallen op de
sociaal-democraten, maar op instructie van de Komintern maakte ze daarna de
bekende buiging naar socialistisch-communistische samenwerking in een
antifascistisch volksfront. In Nederland had dit geen zin. Voor de SDAP lag in een
bondgenootschap met de perifere CPN geen enkel voordeel.
Merkwaardiger echter dan het politieke failliet van het communisme in deze

stabiele gemeenschap was de culturele onvruchtbaarheid ervan in een land dat
internationale en vooral Duitse culturele modes snel volgde. De eindeloze reeks
interne strubbelingen, de verschrikkelijke aanvallen op de SDAP, de schisma's,
verzoeningen, revisies, zij hebben noch een bruikbare theorie noch zelfs een
onderhoudende polemiek opgeleverd. Een klein aantal literatoren hield zich wel
bezig met communistische letterkunde, maar de kwaliteit ervan werd door de critici
van die periode, waarschijnlijk wel terecht, niet hoog geschat. Er waren ook zonder
twijfel enkele communistische intellectuelen, niet noodzakelijkerwijs lid van de partij
overigens; nieuwe impulsen aan het communisme gaven zij echter niet en de
Nederlandse cultuur kreeg uit hun handen geen injectie met marxistisch-leninistische
visies. Uit deze hele in de marge werkende kleine groep kwam slechts één auteur
naar voren die meer belangstelling verwierf, de historicus Jan Romein (1893-1962).
Van 1922 tot 1925 was hij een van de redacteuren van het communistische dagblad
De Tribune, maar hij verloor die functie in 1925 en werd in 1927 als partijlid
geroyeerd. Toch bleef hij marxist en communist. In 1934 publiceerde hij een samen
met zijn vrouw, Annie Romein-Verschoor, geschreven werk De Lage Landen bij de
zee,
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waarin hij de historisch-materialistische methode op de Nederlandse geschiedenis
wilde toepassen. Hij slaagde erin een hoogst aantrekkelijk en intelligent boek voor
een breed publiek te schrijven, waarvan het enorme succes zonder twijfel niet te
danken was aan het historisch materialisme maar aan de levendige stijl, de frisse
historische visie en de duidelijke vaderlandsliefde. De eveneens met Annie Romein
samengestelde reeks korte biografieën - Erflaters van onze beschaving101. -
appelleerde nog sterker aan het nationale bewustzijn, dat zich krachtig weerde tegen
alle boosheid in de wereld. Deze nationale portrettengalerij, up to date dank zij het
gebruik van moderne psychologische noties en doortrokken van een warm gevoel
van Nederlands eigenwaarde, heeft in de laatste jaren voor de oorlog en tijdens de
Duitse terreur voor veel lezers gefungeerd, vaak naast de Bijbel, als steun en troost
in vernederende omstandigheden102..
In België hadden de discussies over het revisionisme voor de Wereldoorlog niet

geleid tot de vorming van een aparte, zich als orthodox-marxistisch beschouwende
partij. Tijdens de oorlog echter ontstonden te Antwerpen, Gent en Leuven in de
marge van het activisme groepen die sympathiseerdenmet het bolsjewisme en zich
communist noemden. Zij hadden vrijwel geen contact met de arbeidersbeweging
en vielen bij het herstel van de Belgische onafhankelijkheid uiteen. In Wallonië en
Brussel bleken na de oorlog jeugdafdelingen van de BWP niet bereid te aanvaarden
dat de partij aan de regering deelnam en de revolutie verloochende. Maar ook in
de hogere sferen van de partij ontstond een beweging die zich verzette tegen het
zuiver reformistische karakter van de socialistische politiek. Dit was niet een oppositie
die, zoals in Nederland in 1909 en in België in 1911, voortkwam uit het doctrinaire
puritanisme van een aantal jonge intellectuelen. J. Jacquemotte (1883-1936), die
er vorm aan gaf, was een Waalse vakbondsman. Hij was te Brussel begonnen als
winkel- en daarna kantoorbediende; in 1910 werd hij secretaris-generaal van het
Syndicat des Employés. Hij was geen man van theoretische verfijningen. Tijdens
de oorlog had hij de politiek van de BWP loyaal gesteund, maar na 1918 zocht hij
naar een positie voor de partij die het haar mogelijk zou maken de klassenstrijd te
hervatten. Communistisch of bolsjewistisch was Jacquemottes groep in deze tijd
zeker niet103.; als men zich haar in Nederlandse verhoudingen denkt, zou zij
waarschijnlijk dichter bij de SDAP dan bij de CPH blijken te staan. Zij ontving geen
steun van intellectuelen; demarxistische linkervleugel van de BWP uit de vooroorlogse
periode, een vleugel die toen door De Man werd geleid, was van gedachten
veranderd. Toch zette de BWP een scherpe campagne in tegen Jacquemotte en zijn
vrienden, die ten slotte zo geïsoleerd raakten dat zij zich wel uit de partij moesten
terugtrekken. Op 29 mei 1921 richtten zij de Communistische Partij van België op.
Intussen had de actie van de oppositionele jongeren al eerder
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tot partijvorming geleid: op 26 mei 1920 was de Communistische Federatie van
Wallonië gesticht, die aanmerkelijk nauwkeuriger was in haar bolsjewistische
overtuigingen. Onder de supervisie van de Komintern sloten deze partijen zich in
september 1921 bij elkander aan zonder dat de verschillen in hun uitgangspunten
geheel verzoend waren104..
Het Belgische communisme heeft geen grote aanhang gekregen. De partij groeide

van een duizendtal leden in de beginfase tot ongeveer 9000 in 1939 maar slaagde
electoraal iets beter dan de Nederlandse. In 1925 en 1929 behaalde zij bij de
Kamerverkiezingen nog geen 2% van de stemmen; in 1932 werd dat bijna 3% en
in 1936 ruim 6%. Pas in de periode van het nationale communisme kreeg zij dus
enig vat op de Belgische bevolking, vooral in Wallonië. Voor een volksfrontpolitiek
vond zij echter slechts steun bij de uiterst-linkse vleugel van de BWP, die toen door
Spaak werd geleid maar al spoedig werd gewonnen voor De Mans planisme. Toen
juist Spaak in 1936 een van de best bespraakte verdedigers werd van de
neutraliteitspolitiek, richtte zich de antineutralistische en antifascistische propaganda
van de communisten ook tegen hem. Het Duits-Russische pact van augustus 1939
dwong de Belgische communisten vervolgens om de neutraliteit juist te prijzen en
- na september 1939 - de oorlog te interpreteren als een strijd tussen een Duits en
een Brits imperialisme, waar België zich buiten moest houden. Het was alsof zij zich
vijfentwintig jaar vergisten: zo hadden de Nederlandse socialisten de oorlog van
1914 beschouwd. De verwarring was groot; toch werd de partij, klein en
gedisciplineerd als zij was, er niet door gebroken105.. Had zij enige invloed?Misschien
iets meer dan de Nederlandse communisten, omdat zij bij stakingen grotere kans
kreeg om een rol te spelen. Vooral onder de Franstalige intellectuelen schijnt zij
bovendien enige aanhang te hebben gehad, al was die niet groot en al heeft het
communisme in de Belgische cultuur van het interbellum niet meer betekenis
gekregen dan in de Nederlandse.
Ook fascisme en nationaal-socialisme bleven in de Lage Landen ten slotte efemere

bewegingen, maar om een aantal redenen waren ze toch van meer concreet belang
dan het communisme; ten eerste natuurlijk omdat ze na mei 1940 Duitse steun
zochten om hun macht te vergroten, ten tweede echter omdat zij in de jaren dertig,
als vertegenwoordigers van een enorme internationale stroming waarvan de politiek
steeds dreigender werd, de oude partijen enigszins in de verdediging drongen. Het
communisme gold als niet veel meer dan een totaal verwerpelijk stelsel in een ver
en barbaars land - pas tijdens de Tweede Wereldoorlog veranderden de inzichten,
met het resultaat dat in 1946 de Belgische communisten bij de eerste
kamerverkiezingen na de Duitse nederlaag bijna 13% van de stemmen kregen, de
Nederlandse bijna 11%. Het fascisme echter betekende een uitdaging, die op
verschillende niveaus reactie vereiste. Er diende
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voor te worden gezorgd dat het electoraat door de fascistische propaganda niet
werd overtuigd en het was dus zaak om, zoals de socialisten dedenmet hun Plannen
van de Arbeid, groots opgezette initiatieven te nemen. Bovendien was het
noodzakelijk de eigen programma's zo in te richten, dat ze weliswaar duidelijk vijandig
waren aan de concurrerende fascistische beweging, maar toch met klem de blijkbaar
in brede kringen gevoelde behoefte aan krachtige sociaal-economische ordening
en principiële versterking van het staatsgezag erkenden; zowel de politiek van Van
Zeeland enDeMan als het partijprogramma dat de NederlandseRoomsch-Katholieke
Staats Partij in 1936 aannam, zijn typische voorbeelden van die algemene neiging.
Op deze manier werden fascisme en nationaal-socialisme tot overbodigheden
verklaard en tot karikaturen van inzichten, die de oude partijen op een verstandiger
wijze verdedigden. Terwijl het voor de overgrote meerderheid van de bevolking in
België en Nederland vanzelf sprak dat het communisme in de nationale
gemeenschap slechts een geisoleerde afwijking was, kostte het enige inspanning
om de fascistische beweging in dezelfde positie te manoeuvreren en dat is ook maar
gedeeltelijk gelukt. Het communisme scheen ondanks de verbijsterende grilligheid
van zijn politiek een gesloten blok en een samenhangend stelsel, dat in zijn totaliteit
te bestrijden viel. Het fascisme was juist daarom zo gevaarlijk voor de oude partijen
omdat het, vormloos en stelselloos, zich ergens ophield langs de vage grens van
wat nog als een nationale vernieuwingsbeweging kon worden beschouwd.
Hoe moeilijk die grens te trekken viel blijkt vooral in België, waar fascistische of

nationaal-socialistische bewegingen zich eensdeels uit de Vlaamse nationalistische
partijen en anderdeels uit de katholieke gelederen ontwikkelden. In grotere mate
dan in Nederland waren zij autochtone verschijningen, die zich ook zouden hebben
getoond - zij het in andere vorm -, als er geen Italianen en Duitsers waren geweest
om er eerst het uiterlijk en daarna ook het innerlijk van te beïnvloeden. Het
Nederlandse nationaal-socialisme is zonder de Duitse invloed totaal onbegrijpelijk106..
Maar juist daardoor zijn de fascistische bewegingen in België onvaster gebleven.
Het Nederlandse nationaal-socialisme ontleende aan het Duitse voorbeeld zijn
structuur en organisatie; het Belgische, dat oorspronkelijker was en voortkwam uit
strikt nationale problemen, behield het karakter van een nogal grillige improvisatie
waarvan het wezen moeilijk te definiëren is. Het was ook daarom zo ingewikkeld,
omdat het van het begin af aan in tweeën was gesplitst. Naast een Brussels-Waals
fascisme, dat een beroep deed op de katholieke burgerij, was er een Vlaamse versie,
die zich natuurlijk eveneens tot de katholieke bevolking richtte maar met een ander
doel. Terwijl het Brussels-Waals fascisme, dat putte uit de rancunes van de kleine
burgerij, op de toen gebruikelijke manier een autoritaire or-
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dening van de staat en de maatschappij eiste, vroegen de Vlaamse fascisten, die
putten uit wrok over Vlaamse achterstelling, in de allereerste plaats om een nieuwe
vorm van Vlaamse zelfstandigheid; de sociale hervorming, waarover zij overigens
op luide toon meepraatten, bleef voor hen toch duidelijk een secundaire kwestie.
Het Vlaamse fascisme en nationaal-socialisme kan daarom uitsluitend in het kader
van het hele Vlaamse probleem worden beschreven107..
Het Nederlandse en Belgische fascisme en nationaal-socialisme werd begonnen

door gestudeerde mannen. Ondanks al zijn ‘volkse’ pretenties toonde het tot in zijn
benamingen de opsmuk van een pompeus modernisme. De eerste, overigens
efemere, fascistische partij in Nederland, gesticht in 1922, noemde zich Verbond
van Actualisten; de eerste echt fascistische organisatie in België (1931) heette
Verbond van Dietsche Nationaal-Solidaristen. De onnozelheid van het Nederlandse
fascisme108. blijkt ook uit de ongetemperde organisatiedrift ervan: er hebben in de
jaren twintig en in de vroege jaren dertig tientallen fascistische partijtjes bestaan,
elk onder een door een handvol volgelingen gedurende enige maanden bewonderde
‘leider’. Pas de in 1931 door A.A. Mussert opgerichte Nationaal-Socialistische
Beweging in Nederland (NSB) werd een politieke partij, die van 1933 af een zekere
betekenis kreeg: met 1000 leden in 1933, 21 000 in 1934, 33 000 in 1935 en 52
000 in 1936 overtrof zij niet alleen alle andere fascistische groeperingen maar ook
de communisten. In 1935 leek zij een gevaar voor de parlementaire democratie te
gaan vormen toen zij bijna 8% van de stemmen kreeg bij de verkiezingen voor de
Provinciale Staten. In 1937 echter daalde het ledental tot 48 000 en bleek bij de
verkiezingen voor de Tweede Kamer de kiezersaanhang bijna gehalveerd. Bij de
Statenverkiezingen van 1939 oordeelde het electoraat nog ongunstiger: de NSB
behaalde nog geen 4% en was even onbelangrijk geworden als de CPN, al had zij
met 32 000 leden in het begin van 1940 een grotere groep fanatici achter zich.
Deze ontwikkeling is niet onverklaarbaar. In vergelijking met de bizarre

fascistenleiders in Nederland uit de jaren twintig was Mussert (1894-1946) een
vertrouwenwekkend persoon: een voortreffelijke waterstaatkundige ambtenaar met
een goede naam als organisator van het Nationale Comité tegen het verdrag met
België uit 1925109.. Hij zette de beweging zorgvuldig op en in het begin leek zij een
nogal exclusieve vereniging, die slechts degelijke idealisten als leden aanvaardde.
Zijn optreden was flink en zijn programma vaag genoeg om mensen aan te trekken
die meenden dat er grote middelen nodig waren om de economische en politieke
crisis te overwinnen, waar de parlementaire democratie blijkbaar geen oplossing
voor kon vinden. Tegenover deze verachte democratie plaatste de NSB in haar eerste
fase de idee van de absolute staat; enkele leerlingen van de be-
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roemde wijsgeer Bolland wijdden zich aan de plechtstatige definitie daarvan in
abstracte hegeliaanse terminologie. Vergeleken met de dolle lastercampagnes van
de Belgische fascistenleider Degrelle, was de propaganda van de NSB nogal
beschaafd en rustig. Kennelijk vond een deel van het electoraat haar in 1935
voldoende solide om haar een kans te geven. Zij verspeelde die kans in snel tempo.
De leiders interpreteerden het succes totaal onjuist. Blijkbaar achtten zij, opgezweept
door de ontwikkeling in Duitsland, een heftige radicalisering van de beweging
noodzakelijk en aantrekkelijk. Vanaf 1935 werd de NSB steeds duidelijker antisemiet:
de rassenleer verving het staatsabsolutisme. De avonturen van de Italiaanse en
Duitse buitenlandse politiek juichte zij met enthousiasme toe. Terwijl de NSB van
1931 tot 1935 de schijn aannam een extreem rechtse en nationalistische partij te
zijn, die paste binnen het Nederlandse politieke bestel, plaatste zij zich na 1935
geheel buiten dat kader. Dit was fataal voor haar populariteit. Bovendien kwam het
verweer van de traditionele partijen en de Kerken, waarmee sommige van hen
verbonden waren, snel op gang. In 1936 verboden het episcopaat en de
Gereformeerde Kerken de gelovigen om lid van de NSB te zijn. De SDAP wijdde veel
energie aan propaganda tegen het nazisme. Aangezien echter juist de kritiek op de
partijpolitiek een van de succesrijkste elementen was van de propaganda der NSB
- een ‘beweging’, geen ‘partij’ -, werd in juni 1935 een contrabeweging gestart, die
buiten de partijen stond en ook niet deelnam aan de verkiezingen. Zij noemde zich
Eenheid door Democratie en al werd zij bepaald geen massabeweging - het ledental
kwam nooit boven de 25 000 -, zij heeft door haar vele publikaties en manifestaties
op de enigszins zalvende toon, waar het Nederlandse publiek toen gevoelig voor
was, zonder twijfel de oppositie tegen het nazisme versterkt. Ook de overigens met
grote vertraging opgerichte Nederlandse afdeling van het ‘Comité de Vigilance des
intellectuels antifascistes’ - het Parijse comité dateerde van maart 1934, het
Nederlandse van juni 1936 - heeft, tot zij geheel in communistische handen kwam,
op de politiek over het algemeen vrij onverschillige Nederlandse intellectuelen enige
invloed uitgeoefend110..
Het Waals-Brusselse fascisme verschilde in veel opzichten sterk van wat de NSB

representeerde; zowel de uitgangspunten als de steun die het kreeg, waren wezenlijk
anders. De NSB was een deugdelijk georganiseerde partij; Rex, haar Belgische
parallel - met waarschijnlijk nooit meer dan 20 000 leden111. - was rommelig en
verward. Mussert bleef ondanks heroïsche aanstellerij een kleine burgerman zonder
oratorische gaven; Degrelles welsprekendheid bracht tienduizenden in vervoering.
Al koketteerde de NSB als het zo uitkwam, met religieuze gevoelens, zij stond toch
van het begin af aan in wezen volkomen vreemd tegenover alle vormen van
godsdienst; Rex trachtte een katholieke kruistocht te voeren. Beide groepen
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hadden hun grootste aanhang in de middenklassen, omdat in dat milieu de meeste
mensen te vinden waren, die dank zij een corporatistische en autoritaire hervorming
van de staat verwachtten grotere invloed te krijgen dan hun gelaten werd in een
democratie, waarin aan de ene kant de arbeidersklasse krachtig was georganiseerd
en aan de andere kant het grootbedrijf steeds sterker werd. Terwijl de NSB nauwelijks
hulp kreeg van de hogere burgerij, werd Rex gedurende enige tijd overigens
gesubsidieerd door giften van grote banken en industrieën.
Degrelle (geboren 1906) werd na een onafgemaakte studie te Leuven in 1930

belast met de taak om de katholieke uitgeverij Rex - zo genoemd omdat haar
publikaties de zege van Christus Rex moesten bevorderen - meer betekenis te
geven. Al vrij spoedig maakte hij de uitgeverij tot een zelfstandige onderneming die
vooral politiek actief was. Gedreven door zijn mateloze ambitie en agressiviteit,
gesteund door zijn ongeremde talent voor het vinden van uitermate kwetsende
scheldwoorden en zijn welsprekendheid - een belangrijk voordeel in die woordenrijke
jaren -, geïnspireerd door een oppervlakkige verontwaardiging over allerlei
wantoestanden, zocht Degrelle naar een publiek dat hij in zijn macht kon krijgen. In
1935 daagde hij de volgens hem totaal versleten katholieke partij op de grofst
mogelijke manier uit zich te hervormen en startte hij een heftige campagne die, zei
hij, de zuivering van de politieke zeden door jonge puriteinen tot doel had. Enkele
maanden later, in 1936, brak de katholieke partij met hem. Zijn succes groeide op
sensationele wijze. Avond aan avond juichten tallozen hem toe: eenmooie jongeman,
met zachte en toch stoutmoedige ogen, een diepe stem die kon klinken als een
donderslag maar week werd als hij sprak, zoals hij in zijn meeste redevoeringen
deed, over kleine kinderen en zijn oude moeder112., een onvervaard kruisvaarder
voor gezag, orde, fatsoen en onbaatzuchtigheid. Zijn zakelijk soms juiste kritiek op
de grote belangen van sommige partijleiders en parlementariërs in industrieën en
banken maakten diepe indruk. Pas na zijn verkiezingsoverwinning van 1936 en de
verkiezingsnederlaag van 1937 ging hij, naast de gewone clichés over de noodzaak
van corporatistische ordening, allerlei nationaal-socialistische stellingen in zijn
propaganda overnemen en niet alleen met betrekking tot leiderschap en autoriteit,
maar ook met betrekking tot het joodse gevaar. Ook over Rex, zij het iets later en
op een veel minder stelselmatige manier, voltrok zich het noodlot van de NSB: van
een uiterst rechtse partij binnen het kader van de nationale orde werd zij een
revolutionaire partij, meegesleurd door de dynamiek van de Duitse ontwikkeling.
Toen duidelijk werd dat Degrelle persoonlijk streefde naar een soort van
fascistisch-rexistische dictatuur, verloor hij het vertrouwen van de onavontuurlijke
burgerij in Brussel en Wallonië - in Vlaanderen had hij steeds minder aanhang
gekregen113.. Zelfs ondanks de royale steun
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van Mussolini raakten de rexistische financiën in de war en toen de oorlog uitbrak,
was de partij, die bij de verkiezingen van 1939 niet veel meer dan 4% van de
stemmen kreeg, verworden tot een failliet en dwaas randverschijnsel.
Het verband tussen de gevolgen van de economische crisis en het succes van

de fascistische partijen is vrij moeilijk vast te stellen. Bij de algemene verkiezingen
van 1932, een dieptepunt in de Belgische economie, waagde het electoraat zich
niet aan nieuwigheden. In 1936, toen het dat wel deed, was de economie snel aan
het herstellen. Het succes van de NSB in 1935 viel echter wel in een jaar van
aanhoudende depressie; pas in 1936 begon Nederland eveneens te profiteren van
de stijgende conjunctuur. Hoe komt het dat desondanks het ritme van de fascistische
populariteit in beide landen vrijwel identiek was? Het antwoord ligt voor de hand: in
beide landen heeft het fascisme kort na of op het einde van een uiterst moeilijke
periode op grote groepen een ogenblik de indruk gemaakt een remedie te zijn tegen
de ondermijning van de stabiliteit. Zodra het fascisme zich ontwikkelde tot een
massale revolutionaire beweging gericht tegen de stabiliteit, verloor het zijn
aantrekkingskracht. In beide landen werd de - door de fascisten zorgvuldig gespaarde
- monarchie bovendien beschouwd als zo'n wezenlijk en onmisbaar onderdeel van
het nationale bestaan dat het moeilijk viel plaats te vinden voor een dictatoriale
ideologie.
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4. Het Vlaamse probleem

Gedurende het interbellum werd het Vlaamse probleem de enige politieke kwestie
in België die fundamenteel genoemd kan worden. De andere politieke problemen
waarover uitvoerig en hartstochtelijk werd gedebatteerd - het corporatisme en de
grondige hervorming van het parlementaire stelsel in de eerste plaats -, verdwenen
spoedig na 1940 uit de belangstelling en bleven na het einde van de Duitse bezetting
in 1944 onopgelost. Blijkbaar was de ontwrichting van het parlementaire regime in
de late jaren dertig voor een deel verklaarbaar uit voorbijgaande nervositeit en angst
voor de toekomst; en blijkbaar waren de remedies die men tegen die moeilijkheden
toen zocht, te afhankelijk van een mode en te weinig doordacht om na de
ineenstorting van de autoritaire systemen in Italië en Duitsland nog enige
aantrekkingskracht te hebben. Het verlangen van groepen Vlamingen naar meer
zelfstandigheid en invloed, een verlangen dat in de jaren 1920 en 1930 voortdurend
de aandacht trok, bleef echter ook na de Tweede Wereldoorlog een permanente
factor in de Belgische politiek. Dit is eigenlijk merkwaardig genoeg. Het feit immers
van de voortdurende ontevredenheid van talloze Vlamingen over hun plaats in de
Belgische staat
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wijst erop dat een min of meer definitieve oplossing van de problemen steeds
onbereikbaar is geweest, ook toen België na 1918 een met algemeen
mannenkiesrecht gekozen Parlement kreeg en de bevolking in Vlaanderen, die toch
al groter was, sneller bleef groeien dan die van de Waalse provincies114.. Aangezien
een overweldigende meerderheid van de Vlamingen geen Frans verstond en voor
lang niet allen, die het wel kenden, dit meer was dan de kennis van een vreemde
taal, ligt het voor de hand te veronderstellen dat bij zulke verhoudingen in een
democratisch geregeerd land niets de Nederlandstaligen kon weerhouden hun eisen
vervuld te krijgen, wanneer zij die met voldoende kracht naar voren brachten. Indien
men afziet van de talloze factoren die het probleem oneindig compliceerden, dan
is het wellicht geoorloofd de Vlaamse pretenties terug te brengen tot deze eenvoudige
generalisatie: de mensen die opkwamen voor de Vlaamse belangen, wilden in
principe dat de Nederlandstaligen in België noch in hun dagelijkse leven noch met
betrekking tot hun loopbaan en maatschappelijke mogelijkheden in het algemeen
meer hinder zouden ondervinden van het feit dat zij geen vloeiend Frans spraken,
dan de Franstaligen hadden van het feit dat zij geen Nederlands kenden. Het bleek
echter uitermate moeilijk om zo'n situatie tot stand te brengen. Elke politiek die
ernaar streefde, werd gehinderd niet alleen door de vooroordelen van sommige
Franstaligen, maar door een complex van elementen nauw verbonden aan de
structuur van de Belgische staat en de geschiedenis van het koninkrijk.
Bij de stichting van het koninkrijk in 1831 bestond er geen Vlaamse kwestie115..

De macht lag stevig in handen van de adel en de hogere burgerij die zowel in de
Vlaamse als in de Waalse provincies Franstalig waren. Deze mensen verwachtten
ongetwijfeld dat de Vlaamse bevolking spoedig het Frans zou overnemen als
bestuurs-, onderwijs- en cultuurtaal, zoals ook de Waalse bevolking had gedaan.
De germaanse streektaal in Vlaanderen en de romaanse in Wallonië zouden blijven
leven als warm gekoesterde herinnering aan een rijk volksverleden, maar in de
moderne maatschappij geen eigen rol meer spelen. Na een generatie bleek deze
verwachting volkomen onrealistisch. In 1866 kende nog geen 10% van de Vlaamse
bevolking Frans. Toen in Vlaanderen enige oppositie opkwam tegen het gebruik
van het Frans bij de rechtspraak, het bestuur en het middelbaar onderwijs - een
gebruik dat tot onaangename en beschamende incidenten had geleid -, werden in
de jaren 1870 en 1880 enkele wetten aangenomen, die uitgingen van de gedachte
dat in elk geval voorlopig de tweetaligheid van Vlaanderen als een feit moest worden
erkend116.. Dit was een succes voor de Vlaamse Beweging. Het was echter een zeer
dubbelzinnig succes, niet zozeer omdat de wetten slecht werden uitgevoerd - al
was dat het geval - als wel omdat het principe van de tweetaligheid zelf dubbelzinnig
was.
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Aan de ene kant betekende het een belangrijke verbetering voor de Vlamingen dat
de bestuurlijke en rechterlijke instanties nu tenminste geacht werden zich tot de
bevolking in haar eigen taal te kunnen richten; aan de andere kant werd de
tweedeling van de Vlaamse maatschappij in een Franstalige elite en een blijkbaar
niet voor verfransing geschikte volksmassa er op de meest krasse wijze door
bevestigd. Toch valt moeilijk te zien wat voor andere oplossingen in die tijd mogelijk
waren geweest. Juist uit de laatromantische retoriek van de kleinburgers der Vlaamse
Beweging, die de Nederlandse taal en het Vlaamse volk op emotionele manier
verheerlijkten, blijkt hun beperktheid. Vaak lijkt het of zij zelf niet geloofden dat er
geen reden was het Nederlands als cultuurtaal lager te schatten dan het Frans, zo
afhankelijk waren zij nog van een Belgische beschaving die wijd open stond voor
Franse invloed en zo slecht konden zij zich inleven in de mentaliteit van de
Nederlanders die de gelijkwaardigheid van hun taal aan andere cultuurtalen en de
volkomen adequaatheid ervan ook in de moderne wereld als vanzelfsprekend
beschouwden. Het leek daarom absurd om de Franstaligen te willen dwingen
Nederlands te leren. Maar dit betekende dat de tweetaligheid van Vlaanderen alleen
door de verwijdering van de Franstalige elite kon worden opgeheven, dat wil zeggen,
door een ware revolutie. Zelfs de gedachte daaraan kon niet opkomen bij de
betrekkelijk toch kleine groep Vlaamse romantici, die natuurlijk heel goed wisten
dat zij ondanks veel moeite zelfs voor hun bescheiden verlangens weinig begrip en
nog minder enthousiasme konden opwekken bij de vrome en passieve Vlaamse
volksmassa.
Pas in het begin van de twintigste eeuw werd het probleem van de elite ernstiger

bestudeerd. Pas toen durfden sommigen te stellen dat de situatie alleen dan radicaal
kon worden veranderd als het mogelijk zou worden een Nederlandstalige elite te
ontwikkelen117.. Hoe goed de Franstaligen in Vlaanderen en daarbuiten het belang
van deze uitdaging begrepen, blijkt uit hun weigering om de universiteit te Gent te
vernederlandsen hoewel zij sinds tientallen jaren op zoveel andere punten betrekkelijk
gemakkelijk tot compromissen bereid waren geweest. En hoe zwak aan de andere
kant de uitdaging nog was, blijkt uit het feit dat de promotors van een
Nederlandstalige universiteit weigerden in te gaan op de suggestie om in Gent een
tweede of in Antwerpen een nieuwe instelling voor hoger onderwijs te stichten: zij
vreesden dat de ouders hun zoons naar de Franstalige universiteit zouden zenden
omdat een Frans diploma betere toekomstmogelijkheden gaf dan een Nederlands.
De conclusies die uit de discussies van de periode kort voor de Eerste Wereldoorlog
te trekken vielen, waren duidelijk. In de democratische staat die België aan het
worden was, moest elke regering erkennen dat het Nederlands in principe
gelijkwaardig was aan het Frans. De leidende figuren in de Vlaamse Beweging
realiseerden zich

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



102

bovendien dat dit principe in Vlaanderen pas vruchtbaar kon worden wanneer de
elite gedwongen werd het Frans te verwisselen voor het Nederlands. De weigering
van de Franstalige Vlamingen om dit te aanvaarden werdmet zoveel kracht gesteund
door de Franstaligen in Wallonië en Brussel, dat het voorstel om de universiteit van
Gent te vernederlandsen en zo het proces op gang te brengen door de Kamer niet
in behandeling werd genomen. Zo bleef het in België onmogelijk hoger onderwijs
te volgen in de taal die door de meerderheid van de Belgische bevolking dagelijks
werd gebruikt. Dit was echter in een zich naar de democratie ontwikkelende
maatschappij, waarin ook het hoger onderwijs langzamerhand werd opengesteld
voor studenten die niet behoorden tot de Franstalige elite, zo'n onzinnige toestand
dat eigenlijk slechts weinigen meenden hem nog lang te kunnen handhaven. Maar
daarnaast dient een ander feit steeds met klem te worden herhaald. Al begonnen
de programma's van de Vlaamse Beweging langzamerhand steun te vinden bij
steeds groeiende groepen, die verlangden naar grotere sociale mogelijkheden, er
was geen sprake van een felle strijd tussen twee nationaliteiten. De emancipatie
van de Nederlandstalige kleine burgerij in Vlaanderen - want die laag van de
bevolking bleef de motor van de beweging - was niet dramatischer dan de
emancipatie van de arbeidersklasse. Zoals de idee van de klassenstrijd toch eigenlijk
buiten de realiteit van de soepele maatschappelijke ontwikkeling in België stond,
zo verhelderde de idee van de strijd tussen twee nationaliteiten de Belgische situatie
nauwelijks. Dit bleek duidelijk tijdens de Eerste Wereldoorlog toen de activisten en
hun streven naar Vlaamse autonomie geen steun van enige omvang vonden118.. Het
bleek ook tijdens het interbellum.
De Duitse nederlaag bracht de Franstalige Vlamingen in een merkwaardige

overwinningsroes. Toen koning Albert in zijn eerste troonrede na de oorlog, op 22
november 1918, aankondigde dat zijn regering de volledige gelijkstelling van de
twee nationale talen en de stichting van een Nederlandstalige universiteit te Gent
wilde bevorderen - waarbij in het midden bleef hoe dat moest en wat er met de
Franstalige universiteit gebeuren zou -, reageerden deze mensen met uitdrukkingen
van diep verontwaardigde verbijstering. Hoe kon men op een ogenblik dat de invloed
van de Latijnse geest snel toenam, aan Vlaanderen de taal ontnemen, die België
niet alleen verbondmet zijn trouwste vriendmaar ook met de universele beschaving
en die in België, waar het patriottisme zich tijdens de oorlog zo heroïsch had
gemanifesteerd, diende als het instrument van de nationale eenheid119.? En dat
terwijl de experimenten van de activisten met de Gentse universiteit en met Vlaamse
autonomie in Franstalige kringen zowel in Vlaanderen als daarbuiten vaak werden
beschouwd als bewijs voor het verraderlijke karakter van de Vlaamse Beweging in
haar geheel!
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Dat de mentaliteit uit zulke uitlatingen blijkend niet beperkt was tot een klein groepje
partijgangers, werd duidelijk door de vorm die de agitatie tegen en de rechterlijke
vervolging van de activisten aannam. Talloze activisten of voor activist aangeziene
Vlamingen werden in kampen of gevangenissen gezet, honderden werden berecht
en minstens evenveel werden zonder vervolgd te worden maandenlang
vastgehouden. Duizenden ambtenaren bij rijk, provincie of gemeente verloren hun
functie. Negenendertig mensen werden ter dood veroordeeld, de meesten bij verstek
- geen enkel doodvonnis trouwens werd uitgevoerd. Vergeleken met de zuivering
na de Tweede Wereldoorlog, toen ongeveer 100 000 mensen werden gearresteerd
en ongeveer 50 000 werden berecht - er werden toen 1247 doodvonnissen
uitgesproken waarvan 242 werden uitgevoerd - lijkt de activistenjacht na 1918 nogal
gemoedelijk, maar de tijdgenoten dachten er anders over. Het feit dat slechts heel
weinig Walen wegens collaboratie werden berecht, de willekeur van veel arrestaties,
de scherpte van sommige maatregelen - zo werd bijvoorbeeld de deels minderjarige
studenten van de Vlaamse oorlogsuniversiteit de toegang tot het hoger onderwijs
voor altijd verboden -, de hele sfeer waarin de vervolging plaatshad, wekten de
indruk dat dit geen rechtspraak was maar een wraakoefening van de Franstalige
minderheid tegen de Vlaamsgezinden in het algemeen120..
Al zullen er ongetwijfeld heel wat Franstaligen zijn geweest die gedacht hebben

dat de Vlaamse kwestie in een nieuwe periode van Franse suprematie als verouderd
en afgedaan kon worden beschouwd, de Koning en zijn kabinetten hebben na 1918
de realiteit ervan steeds erkend; zij hebben gedurende de eerste tien jaar echter
weinig bijgedragen tot de oplossing. Initiatieven ter verbetering van de situatie
kwamen uit het Parlement en werden door de regeringen in sterk gematigde vorm
overgenomen. In de Kamer vormden de Vlaamse christen-democratische
parlementariërs in 1921 een groep - zij telde 46 van de 80 katholieke kamerleden
-, waarmee de regering rekening diende te houden. De katholieken hadden immers
in alle kabinetten zitting en geen regering kon scherp ingaan tegen de wensen van
de meerderheid der katholieke fractie. De over het algemeen conservatieve en
tegenover Vlaanderen uit de aard der zaak veel onverschilliger katholieke politici
uit Wallonië en Brussel vormden echter tegen het Vlaamse blok ook daarom een
belangrijk tegenwicht omdat het episcopaat onder kardinaal Mercier - hij stierf in
1926 - zeer weinig sympathie voor de Vlaamse Beweging voelde. Mercier, wiens
patriottisme in de volle zin van het woord religieus was, vreesde dat het principe
van de Vlaamse eentaligheid de Belgische eenheid zou ondermijnen en heeft het
daarom consequent bestreden. Zijn opvolger als primaat van Mechelen, Van Roey,
was zonder twijfel minder eenzijdig maar ook voor hem gold de handhaving van het
unitaire België als zijn primaire taak op politiek gebied. De
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lagere Vlaamse geestelijkheid was echter voor een deel even vurig
christen-democraat als Vlaams-nationalistisch121.. Het is gegeven deze
omstandigheden niet onbegrijpelijk dat de verschillende kabinetten, afhankelijk als
zij waren van tegenstrijdige katholieke standpunten, voorzichtig optraden in een
kwestie die zij overigens onmogelijk konden verwaarlozen.
Zij konden dat ook daarom niet omdat de economische vooruitgang van de

Vlaamse provincies, die in het begin van de eeuw al zichtbaar was geworden122.,
zich na 1918 voortzette. Tegenover de economische stagnatie van de Waalse
industrie stond de toenemende industrialisatie van Vlaanderen, met Antwerpen,
Brabant - en dan natuurlijk vooral Brussel - en Limburg als centra. Het aantal
industriearbeiders in Vlaanderen groeide tot het Waalse peil en mede dank zij de
sociale wetgeving werden de lonen in Vlaanderen - vóór 1914 aanmerkelijk lager
dan in Wallonië - verhoogd. In de late jaren 1930 werkten in Vlaanderen ongeveer
400 000 arbeiders in de industrie. Ook het agrarische bedrijf, waarin toen een 300
000 mensen werk vonden, leverde dank zij de modernisering ervan, dank zij
verbeteringen in de marktorganisatie en de goede pachtwet van 1929 zowel de
boeren als hun arbeiders een bestaan dat veel voorspoediger was dan vóór 1914.
De enorme achterstand die de Vlaamse bevolking vóór 1914 zowel economisch als
intellectueel ten opzichte van Wallonië had, werd geleidelijk ingelopen. Veel effect
hadden de leerplicht, waartoe in 1914 eindelijk besloten was en waar na 1918
nauwkeurig de hand aan werd gehouden, en de overigens vrij langzame
vernederlandsing van het middelbare onderwijs. Het resultaat van dit alles was
belangrijk. De vertegenwoordigers van de Waalse provincies, die zich zeer goed
bewust waren van wat er gebeurde, moesten langzamerhand de vanzelfsprekende
en tot 1914 ook bepaald niet geheel onrealistische zekerheid opgeven dat de
suprematie van hun taal het resultaat was van de suprematie van hun cultuur en
hun economie. Al was in deze periode de welvaart in Wallonië inderdaad nog steeds
groter dan in Vlaanderen, gegeven de stagnatie van de Waalse en de vooruitgang
van de Vlaamse provincies, gegeven ook het veel actievere culturele leven in
Vlaanderen, was het allerminst ondenkbaar dat de verhoudingen radicaal aan het
veranderen waren.
Hoewel dit voor de leiders van de Vlaamse Beweging een grote steun was, lagen

in de economische opgang van Vlaanderen elementen die van hun standpunt uit
gevaarlijk leken. Ook in Vlaanderen immers was de voertaal van de banken en de
industrieën het Frans. Men vreesde dat zodoende juist door de industrialisering de
positie van het Frans werd versterkt. Het was verre van denkbeeldig dat de noodzaak
voor zakenmensen en hun kantoorpersoneel om Frans te kennen de pogingen om
de hogere sociale klassen te vernederlandsen zou belemmeren. Bovendien was
Brussel het financiële centrum van België en was ook de Vlaamse economie
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afhankelijk van Brusselse banken. In het merkwaardige jargon van de flaminganten
heette het dat het kapitaal in België verfranst was en de infiltratie ervan in Vlaanderen
dus een denationaliserende werking had. Het enorme belang van Brussel vormde
een hiermee samenhangend, maar toch afzonderlijk probleem. De Brusselse
agglomeratie groeide tussen 1846 en 1947 van 211 634 tot 955 929 inwoners; terwijl
66,65% van de Brusselse bevolking in 1846 Nederlandstalig was, daalde dit
percentage tot 51,27% in 1910 en 29,39% in 1947. Aangezien de groei van de
agglomeratie voor een deel te danken was aan immigratie uit Vlaanderen,
veranderden de Vlamingen die zich in Brussel en omgeving vestigden, dus blijkbaar
gemakkelijk en in een paar generaties van taal. Het leek de flaminganten paradoxaal
en uitermate verontrustend dat de Vlamingen, die in hun eigen provincies met veel
moeite en heel geleidelijk de suprematie van het Nederlands wisten te vestigen, de
oude hoofdstad zagen worden tot wat zij een ‘verfransingsmachine’ noemden123.,
Pogingen om door het stichten van Vlaamse banken en kredietinstellingen deze
neveneffecten van de economische vooruitgang te voorkomen, schenen in de jaren
twintig enig succes te hebben; in de crisis van de vroege jaren dertig echter moesten
de meeste van die nog zwakke bedrijven worden geliquideerd. Het spookbeeld van
wat een gezaghebbende Vlaamse nationalist ‘de “kolonisatie” van Vlaanderen door
Brussels, verfranst kapitaal, gesteund op Brussel en Waalse politieke macht’
noemde124., is een van de factoren geweest, die de heftigheid en nervositeit van
sommige Vlaamse reacties in het interbellum verklaart.
Er was onder de flaminganten veel onenigheid en onzekerheid niet alleen over

de tactiek die men volgen moest, maar ook over het einddoel van de campagne.
Vóór 1914 waren de omstandigheden zo slecht gebleven dat het onnodig was met
enige nauwkeurigheid te bepalen waarheen men wilde dat de gevraagde
hervormingen ten slotte zouden leiden. Pas na 1918 veranderde dit. Nu de ernst
van het Vlaamse probleem algemeen werd erkend en er ook eerst nog vrij zwakke,
maar al spoedig drastische hervormingen werden doorgevoerd, ontstond er behoefte
om aan te geven welke positie men voor het Nederlandstalige Vlaanderen in België
en Europa hoopte te verwerven. Daarover begon inderdaad direct na de
wapenstilstand een discussie, die even heftig was als verward, even steriel als
woordrijk. Over één principe waren alle flaminganten het eens: Vlaanderen moest
eentalig worden. Gegeven de enorme ingewikkeldheid van de kwestie is het niet
onbegrijpelijk dat er scherpe meningsverschillen onder de flaminganten waren over
de beste strijdwijze. Was het verstandig om op de traditionele manier en door middel
van de nationale partijen zo overtuigend en dringend mogelijk te pleiten voor de
gewenste veranderingen, in het vertrouwen dat geenmacht in België de emancipatie
van Vlaanderen
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kon tegenhouden? Of diendemen grotere middelen te gebruiken, van wat voor aard
ook? Het merkwaardige was dat deze twee voor de hand liggende standpunten
verbonden werden met inzichten en doelstellingen van veel wijder strekking. De
politiek van de geleidelijkheid was tegelijk een politiek die de handhaving van de
Belgische staat en van het parlementaire stelsel aanvaardde; de politiek van het
radicalisme streefde naar een autonomie voor Vlaanderen die in elk geval aan de
oude structuur, maar misschien ook aan het bestaan zelf van de Belgische staat
een einde zou maken.
Aangezien de eerste groep uitging van wat zij in 1919 als eenminimumprogramma

aanduidde, heette zij al spoedig de partij van de minimalisten, die volgens de
maximalisten een halfslachtige politiek van compromissen voerde. Ook in dit opzicht
echter was het vocabulaire van de Vlaamse Beweging eigenzinnig en extreem. Ten
eerste leed het minimumprogramma in de omstandigheden van 1919 bepaald niet
aan te grote voorzichtigheid, ten tweede waren de maximalisten zelf niet in staat
een samenhangend programma op te stellen. Toch was het maximalisme in zoverre
een belangwekkend verschijnsel dat het representatief was voor zowel de frustraties
als de onzekerheden van een niet onbelangrijke groep Vlaamse intellectuelen. Meer
dan het minimalisme, dat zich geheel en al beperkte tot de problemen van België
en oplossingen zocht binnen het Belgische kader, had het maximalisme de neiging
zich te oriënteren op Europese literaire, artistieke en politieke modes, hoewel het
in feite zowel intellectueel als emotioneel toch een door en door provinciale beweging
bleef. De oorsprong ervan lag in de Frontpartij van de oorlogsjaren125.. In het begin
van 1919 stichtten enkele oud-strijders die daartoe hadden behoord, de politieke
partij ‘Het Vlaamsche Front’, waardoor zij hun actie wilden voortzetten ondanks de
bittere desillusie van november 1918 toen de Vlaamse frontsoldaten, eindelijk vrij
om hun loopgraven te verlaten, naar huis gingen in plaats van desnoods met de
wapens in de hand te strijden voor de Vlaamse rechten. Op zichzelf verschilde het
programma van het Vlaamsche Front vrijwel niet van dat der minimalisten. Beide
groepen wilden door middel van de nationale wetgeving bewerken dat in Vlaanderen
in rechtszaken, bij het bestuur en in alle vormen van onderwijs alleen het Nederlands
zou worden gebruikt. Terwijl de minimalisten - zowel de katholieken als de socialisten
onder hen - echter op vooroorlogse wijze aangesloten bleven bij de grote nationale
partijen, voor wie de Vlaamse kwestie uit de aard der zaak niet anders kon zijn dan
een van de vele problemen waarmee België worstelde, eiste de Frontpartij absolute
prioriteit voor deze zaak en sloot zij elke oplossing uit die niet de een of andere vorm
van zelfbestuur inhield - over die vorm zelf zou overigens de discussie nog moeten
beginnen. Veel succes had de partij niet. Slecht
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georganiseerd, gespleten door steeds nieuwe onenigheden tussen de leiders ervan,
in feite sterk leunend op katholieke aanhang en dus ernstig gehinderd door de
tegenwerking van het episcopaat, behaalde zij bij de verkiezingen van 1919 en 1921
ongeveer 6% van de stemmen in Vlaanderen.
Het Vlaamsche Front plaatste zich op een nationalistisch standpunt; het

pretendeerde bovendien links te zijn en antimilitaristisch. Er is geen reden te twijfelen
aan deze karakterisering; minder duidelijk is echter wat deze woorden precies
inhielden. Toen de oud-activisten spoedig na 1919 in deze partij, die door
oud-frontsoldaten was opgericht, een rol gingen spelen, vaak vanuit het buitenland,
vooral Nederland waarheen zij waren uitgeweken, nam de verwarring eerder toe
dan af. Het nationalisme van de Vlaamse partij betekende in de eerste plaats dat
er volgens haar geen Belgische natie bestond. Over de vraag of er een Vlaamse
natie was, kon men dan nog van mening verschillen; het was immers ook mogelijk
dat Vlaanderen geacht werd deel uit te maken van een grote Nederlandstalige natie,
waartoe uiteraard ook Nederland behoorde. Over de democratische
vooruitstrevendheid van de partij werd herhaaldelijk met nadruk geschreven; zij
schijnt eerder een emotie geweest te zijn, een algemene afkeer van de Frans
sprekende hogere standen en een eerlijk verlangen naar een rechtvaardiger
maatschappij dan een programma. Ook het antimilitarisme bleef een onvoldoende
gedefinieerd gevoel van soldaten die met afschuw terugdachten aan de
beschamende ellende van de Wereldoorlog. Op het partijcongres van 1921 werd
echter een voorstel om de eenzijdige ontwapening op het partijprogramma te plaatsen
- zoals de Nederlandse socialisten dat jaar deden - met overweldigendemeerderheid
verworpen126.. En de massale plechtigheden aan de IJzer, waar de Vlaamse
oud-strijdersbonden elk jaar de Vlaamse doden eerden, werden in plaats van een
protest tegen de oorlog een door de radicale vleugel van de Vlaamse Beweging
georganiseerd protest tegen het naar haar mening onloochenbare feit dat de door
Vlaanderen gebrachte offers niet waren beloond.
De ideologie van het Vlaamsche Front was zo onrijp en onvast dat sommige

leiders ervan blijkbaar zonder innerlijke spanningen hun democratische overtuigingen
in de loop van de jaren konden opgeven en hun als links voorgestelde progressiviteit
ontwikkelden tot allerlei vormen van min of meer fascistisch ‘autoritair solidarisme’.
Het verst ging Joris van Severen (1894-1940)127., de meest gecompliceerde figuur
onder deze Vlaamse politici, zoon van een welgestelde Westvlaamse notaris,
opgeleid in een streng katholiek, Franstalig jezuïetencollege te Gent, frontsoldaat
vol heftige verontwaardiging over de behandeling van de Vlaamse militairen en een
hartstochtelijk lezer van Franse letterkunde - Marcel Proust was de schrijver die hij
later het meest bewonderde -, een dandy in zijn
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jonge jaren te midden van zijn enigszins boerse medestanders, modieus ook in zijn
belangstelling voor surrealisme en dadaïsme, een hautain, streng man, later, toen
hij zijn afstand van de slordige, sentimentele, en romantische traditie van de Vlaamse
Beweging accentueerde door de koele, cerebrale stijl van zijn redevoeringen en de
uiterst correcte snit van zijn kleding, ook zijn fascistenuniform. Tot 1931 werkte hij,
zelfs enige tijd als parlementslid, voor het Vlaamsche Front; al in de jaren 1920
echter ging hij, die kort te voren Lenin en Trotski verheerlijkte, in Mussolini zijn
voorbeeld zien en noemde hij zich antidemocraat en traditionalist, walgend van
wanorde, humanitarisme, socialisme en communisme128.. Zijn ordeloze en roekeloze
geest, gespannen door onophoudelijke zelfbeschouwing, zocht naar orde en tucht
maar vond die nergens, zeker niet in de stijlloosheid en onduldbare verbositeit van
het Vlaamsche Front. In 1931 besloot hij zelf de orde te stichten waarnaar hij
verlangde; hij richtte het Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen (Verdinaso)
op en droomde dat dit de sobere, soldatesk-aristocratische partij zou worden die
én in de politiek én in de maatschappij een strenge tucht zou kunnen scheppen
onder zijn ascetisch leiderschap. In 1934 constateerde hij dat de romantische en
rommelige theorieën over de Vlaamse of de Grootnederlandse volksziel in het geheel
niet voldeden aan zijn behoeften en decreteerde hij tot verbijstering van sommige
volgelingen dat het Verdinaso niet streefde naar een Nederlandstalige staat,
samengesteld uit Vlaanderen en Nederland, maar naar het herstel van de
Bourgondische staat der zestiende eeuw, waarin de Franstaligen zo'n grote invloed
hadden bezeten. Ook in de negentiende eeuw hadden allerlei Belgische staatslieden,
onder anderen liberalen als Rogier en Frère-Orban, gehoopt dat de breuk van 1830
tussen Nederland en België op de een of andere manier kon worden hersteld. Van
Severen zette deze traditie voort, maar wat de these was geweest van Franstalige
liberalen werd nu de these van een Nederlandstalige ‘solidarist’ - het grote voorbeeld
van zijn latere jaren was Salazar -, die een Belgisch-Nederlandse bondsstaat wilde,
sterk genoeg om zijn onafhankelijkheid ook tegen Hitlers Duitsland te verdedigen
en heersend over een corporatistisch geordende maatschappij.
Het Verdinaso had in België weinig aanhang en in Nederland nog veel minder129..

Intussen verkeerde het Vlaamsche Front na Van Severens uitdaging in een
permanente crisis. Nadat de Frontpartij bij de verkiezingen van 1929 flink gewonnen
had - zij kreeg steun van 11,65% van het Vlaamse electoraat -, verloor zij twee
zetels in 1932, overigens zeker niet alleen wegens de oprichting van het Verdinaso.
In 1933 werd besloten de partij grondig te reorganiseren. Zij heette voortaan
‘Vlaamsch Nationaal Verbond’ (VNV) en nam een nieuw programma aan. De breuk
met het verleden was ogenschijnlijk radicaal. Het Vlaamsche Front was op zijn ma-
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nier links en democratisch geweest; het VNV was rechts en autoritair. Het
humanitarisme van 1919, beheerst door al die impulsen waardoor ook de retoriek
van het Vlaamsche Front werd voortgedreven: socialisme, bolsjewisme,
expressionisme, het had uitgediend. De modekleur was niet rood meer, zij was
zwart. Terwijl echter de linkse mode die in het Vlaamsche Front politiek niets had
opgeleverd, culturele betekenis had omdat belangrijke Vlaamse literatoren er diepe
verwantschap mee voelden, was de rechtse mode niet alleen politiek, maar ook
cultureel volstrekt onvruchtbaar. Men ging overigens niet zo ver als Van Severen
en er bleven in het VNV personen over, die het nog steeds hielden op de
parlementaire democratie. Toch aanvaardden ook zij het leidersbeginsel - de nieuwe
leider, Staf de Clercq (1884-1942) was overigens weinig geschikt voor zijn rol - en
beweerden zij de maatschappij te willen ordenen door middel van een hiërarchische
en corporatieve heropbouw.Wat de toekomst van Vlaanderen zelf betreft, hier bleef
een merkwaardige onzekerheid. Hoewel de gematigden in het VNV wel inzagen dat
de politieke vereniging van Vlaanderen en Nederland, waarover in deze kringen
eindeloos werd getheoretiseerd, volslagen onbereikbaar was alleen al omdat er in
Nederland behalve bij splintergroepjes zonder enige invloed geen enkele
belangstelling voor bestond, kwam zij toch weer op het programma voor. Anderen
in het VNV waren echter van mening dat het beter was België wel te handhaven
maar het om te vormen tot een bondsstaat waarin Vlaanderen een grote mate van
autonomie zou bezitten. Ondanks al deze tegenstrijdigheden hadden de Vlaamse
nationalisten nieuwe stijl veel meer succes bij het electoraat dan voor 1933130.. In
1936 kregen zij zestien, in 1939 zeventien zetels. Uit deze cijfers blijken twee feiten:
ten eerste dat het Vlaamse nationalisme bij de bevolking niet werkelijk aansloeg -
in 1936 kreeg het 12,7% van de stemmen in Vlaanderen - en ten tweede dat het in
zijn naar het fascisme neigende en het Duitse nazisme niet per definitie vijandige
fase duurzamer was dan het rexisme. Terwijl zowel Rex als de NSB na 1936
ineenstortte, groeide het VNV zelfs enigszins.
De oorzaak daarvan was vermoedelijk dat het VNV ondanks de onbegrijpelijke

verwarring waarin het voortdurend verkeerde, een verwarring die het de
vertegenwoordigers van de partij mogelijk maakte diametraal tegenovergestelde
standpunten uiteen te zetten, in algemene zin ideeën bleek te verdedigen die ook
buiten het VNV aanhang vonden: de idee van Vlaamse autonomie en de idee van
de corporatistische reorganisatie van de maatschappij. Toen de Katholieke Unie in
oktober 1936 werd gesplitst in een Waalse vleugel - de Parti Catholique Social - en
een Vlaamse - de Katholieke Vlaamsche Volkspartij (KVV) -, begon deze laatste131.

direct onderhandelingen met het VNV over samenwerking en misschien fusie, Deze
initiatieven gingen uit van een groep hoogleraren te Leuven die eind
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1934 het weekblad Nieuw Vlaanderen hadden opgericht, waarin zij met grote
aandrang pleitten voor federalisme en corporatisme. Een van de sterkste geesten
in dit milieu was Gaston Eyskens (geb. 1905). Hoe moeilijk het in deze jaren was
om een scherpe scheiding te maken tussen het fascisme en de
solidaristisch-federalistische of, als het zo uitkwam, solidaristisch-Grootnederlandse
opvattingen, blijkt uit het feit dat een eerste aanbod tot samenwerking door leden
van de Katholieke Vlaamsche Volkspartij aan het VNV werd gedaan een paar dagen
nadat het VNV een formeel akkoord met Rex had aangegaan (6 okt. 1936). In
december 1936 ging de KVV zelfs nog verder en sloot ook zij een akkoord met het
VNV. Al hadden deze akkoorden geen praktisch effect - ze werden spoedig
ingetrokken of vergeten -, ze tonen aan hoe diep de malaise in Vlaanderen was: in
het jaar, waarin op aandrang van de Vlamingen door de Belgische regering was
besloten terug te keren tot de neutraliteit, tot genoegen uiteraard van Italianen en
Duitsers, scheen het niet onmogelijk dat de katholiekgezinde partijen in Vlaanderen
ten slotte eensgezind zouden opteren voor een politiek die in volkomen tegenspraak
wasmet de traditie van de Belgische democratie en die ter oplossing van de nationale
en economisch- sociale crisis slechts extreme middelen kon vinden. Er is een heel
complex van verklaringen voor. Wat de intellectuelen van Nieuw Vlaanderen betreft,
zij wilden een concentratie van katholieke krachten, aangezien zij bang waren dat
de Franse volksfrontpolitiek ook in België ingang zou vinden en hun de opbouw van
een snelle weerstand ertegen nodig leek; zij waren voorstanders van de
corporatistische gedachte, aangezien die toen als het katholieke patentmiddel tegen
de noden van de tijd werd aangeprezen; zij streefden naar een federaal statuut,
aangezien zij een scherp inzicht hadden in de verfransende werking van Brussel
en van het centrale staatsapparaat en bang waren dat de geheel in het Nederlands
opgeleide studenten die de universiteiten van Gent en Leuven begonnen af te
leveren, in een unitair België onvoldoende kansen zouden krijgen.
Van al dit soort doelstellingen is ten slotte niets verwerkelijkt. De overgrote

meerderheid van de Katholieke Partij, ook in Vlaanderen, was niet bereid om met
zulke bondgenoten te ijveren voor een ‘nieuwe orde’; integendeel, samen met de
socialisten en de liberalen organiseerde zij, niet zonder succes, de strijd tegen
fascistische of semi-fascistische stromingen ten bate van een parlementaire
democratie waarvan overigens ook vele trouwe leden van de katholieke partij de
levenskansen waarschijnlijk niet veel hoger schatten dan de socialisten van de
richting-De Man. Hoe negatief het oordeel over het Vlaamse nationalisme echter
ook mag uitvallen132., één facet ervan heeft duurzamer effect gehad op het gebied
van de geschiedschrijving. De Nederlandse historicus Pieter Geyl (1887-1966) kwam
al voor de Wereldoorlog als student in aanraking met de Vlaamse Beweging;
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na 1918 zocht hij vriendschapmet enkele personen uit de kringen van het Vlaamsche
Front. Hij begeleidde de politiek van die partij met adviezen, commentaren en kritiek
en onder vele pseudoniemen publiceerde hij erover in Belgische, Nederlandse en
Engelse dagbladen en tijdschriften133.. Deze gepassioneerde man, agnosticus en
liberaal, gold te midden van zijn Vlaamse vrienden als een gematigde en nuchtere.
Toen in het Vlaamsche Front de theorie dat Vlaanderen en Nederland politiek
verenigd moesten worden, steeds krachtiger werd gepousseerd, wees hij dit af als
een dolle fantasie. De wending van het Vlaamse nationalisme naar rechts
verafschuwde en bestreed hij. Volgens hem was de reorganisatie van België tot
bondsstaat op de lange duur de enige manier om het probleem op te lossen en het
amuseerde hem mee te kunnen werken aan de formulering van een - volstrekt
onhaalbaar - wetsontwerp van die strekking dat een van zijn Vlaams-nationalistische
vrienden in 1931 indiende met de bedoeling de hopeloos verwarde discussie op
een wat hoger peil te brengen, tevergeefs overigens134.. Intussen verdedigde Geyl
in ontelbare artikelen en van 1930 af in zijn veeldelige werk De Nederlandse Stam135.

een interpretatie van de geschiedenis der Nederlanden die vruchtbaar bleek. Naar
zijn mening behoren mensen die een zelfde taal spreken één natie te vormen; de
contingentie die het onmogelijk had gemaakt dat alle Nederlandstaligen groeiden
tot één natie en zich verenigden in één staat, gaf aan de geschiedenis van de Lage
Landen een onnatuurlijk en tragisch karakter. Dank zij Geyls soms drastische
vereenvoudigingen, dank zij zijn heftige actie ter verdediging van stellingen die hij
met grote scherpzinnigheid poneerde, heeft deze stelselmatige re-interpretatie van
het nationalisme in de Lage Landen veel indruk gemaakt, al zijn er nu waarschijnlijk
nog slechts weinig historici die haar in al haar consequenties aanvaarden. Overigens
was de invloed ervan merkwaardig genoeg sterker in Nederland, waar overigens
weinig belangstelling voor de Vlaamse zaken bestond, dan in België dat er dagelijks
mee werd geconfronteerd, maar waar ook Vlaamse wetenschappelijke milieus in
de ban bleven van de monumentale verheerlijking van de Belgische natie door
Pirennes Histoire de Belgique.
De zogenaamdeminimalisten achtten actie voor een politieke Nederlands-Vlaamse

unie of voor de constructie van een Belgische bondsstaat zinloos en meenden dat
Vlaanderen zich ook binnen de oude staatsvorm voldoende zou kunnen ontplooien.
Onder de katholieken was het Frans van Cauwelaert, onder de socialisten Camille
Huysmans die het minimumprogramma in hun partijen en in de Kamer verdedigden
en zich naar buiten scherp keerden tegen het Vlaamsche Front. In één opzicht was
hun positie zwak: indien de hervorming van Vlaanderen tot een eentalige landstreek
een minimumeis was, wat kon dan hun maximale doelstelling zijn,
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zolang men inderdaad aan de unitaire structuur van België trouw wilde blijven? Hoe
dat echter zij, het minimumprogramma was in feite zeer radicaal136.. Geëist werd de
vernederlandsing van het hele onderwijs - het universitaire inbegrepen -, van de
rechtspraak en van het bestuur in die delen van het land waar de grote meerderheid
van de bevolking Nederlandstalig was. Geëist werd verder dat het leger in Frans-
en Nederlandstalige eenheden zou worden opgesplitst. En ten slotte moest het
centrale bestuur zo worden ingericht dat alle zaken, die één van de landsdelen
betroffen, uitsluitend in de taal van die streek konden worden afgehandeld. Er waren
om dat te bereiken drie mogelijkheden: men zou van alle ambtenaren kunnen eisen
dat zij zowel het Frans als het Nederlands beheersten; men zou ook, voor zover
nodig, in het centrale bestuur naast elke Franstalige een Nederlandstalige ambtenaar
kunnen aanstellen; men zou het centrale bestuur ten slotte eenvoudig in tweeën
kunnen splitsen, wat overigens dicht in de buurt van het federalistische principe zou
komen. De hervormingen die de minimalisten wensten, hadden dus ook voor het
landsbestuur belangrijke consequenties. Het doel was niet alleen om de Franstalige
Vlamingen tot capitulatie te dwingen, maar ook om de Nederlandstaligen in de
Belgische staat in zijn geheel veel meer invloed te verschaffen dan zij ooit hadden
bezeten. Het typeert de agressiviteit en de ambitie van de naoorlogse flaminganten
dat de katholieke partij in Vlaanderen bij de verkiezingen uitsluitend kandidaten
aanvaardde die dit programma onderschreven.
Het programma werd gedurende het interbellum in zijn hoofdtrekken gerealiseerd.

Men kan de geschiedenis daarvan in drie perioden verdelen: een tijd van aarzeling,
gekenmerkt door zwakke compromissen (1919-1928), een korte periode van
uitermate snelle en grondige hervorming (1929 e.v.), een laatste periode (van
ongeveer 1935), waarin enkele lacunes in de nieuwe wetgeving werden opgevuld
maar geen nieuwe conclusies werden getrokken uit de chaotische discussie die
ontstond toen de eisen van het minimumprogramma grotendeels waren ingewilligd
en het hele land in een ogenschijnlijk diepe politieke crisis verkeerde. Men constateert
dus dat de realisering van de Vlaamse verlangens geen geleidelijk proces is geweest;
zij is met merkwaardige sprongen tot stand gekomen. Men kan bovendien
constateren dat er in de hele periode niet alleen in de ontwikkeling van het Vlaamse
probleem maar ook in de algemene parlementaire geschiedenis drie fasen te
onderscheiden zijn: een fase van wederopbouw tot omstreeks 1925, een fase van
consolidatie tot omstreeks 1935 en een crisisperiode daarna. Elk van die fasen werd
geopendmet een sociaal progressief beleid en besloten door een sterker conservatief
bewind. Het opvallende nu is, dat de wetten die de emancipatie van Vlaanderen
bevorderden, vrijwel alle hun definitieve vorm hebben gekregen in de latere ja-
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ren van elke fase, toen de sociaal vooruitstrevende impulsen hadden moeten wijken
voor meer behoudende. Het is niet onmogelijk dat de conservatieve of naar het
conservatisme neigende kabinetten toch op de steun van de zeker niet conservatieve
Vlaamse christendemocraten hebben kunnen rekenen, indien tenminste bepaalde
Vlaamse eisen werden vervuld137..
In 1921 werd na lang getreuzel en onder heftige protesten van de Franstaligen

in Wallonië en Vlaanderen een wet aangenomen die het taalgebruik van de
bestuurslichamen in Vlaanderen regelde. In tegenstelling tot de wet van 1878 die
zij verving, was zij gebaseerd op het principe van de regionale eentaligheid. Toch
was zij in de praktijk voor de flaminganten zeer onbevredigend, want terwijl zij talrijke
uitzonderingen en ontsnappingsclausules bevatte, kende zij geen enkele sanctie
om het gebruik van het Nederlands werkelijk af te dwingen. Even teleurstellend was
de gang van zaken met betrekking tot de vernederlandsing van de universiteit te
Gent. Net als bij de wet op de bestuurstaal ging het initiatief uit van de Vlaamse
katholieke kamerleden, die in 1921 aandrongen op vervulling van de belofte door
de Koning in zijn troonrede van november 1918 gedaan dat de regering een
Nederlandstalige universiteit zou oprichten. Na bijna twee jaar discussie, begeleid
door de woedendemanifestaties van Fransen Nederlandstaligen, die tot de Belgische
politieke zeden behoorden, dwong de regering ten slotte een compromis af; al werd
als principe gesteld dat de Gentse universiteit Nederlandstalig zou moeten zijn, in
feite werd zij gesplitst in twee afdelingen: een Nederlandse met twee derde van de
colleges in het Nederlands en één derde in het Frans, en een Franse waar de
verhouding precies omgekeerd was. Ook met betrekking tot een ander punt op de
Vlaamse klachtenlijst, de taaltoestanden in het leger, werd ten slotte (1929) een wet
aangenomen, waarin vergaande concessies aan het principe van de territoriale
eentaligheid werden toegestaan, zonder dat de praktische consequenties daarvan
werden verwerkelijkt. In januari 1929 werd ten slotte iets gedaan aan het uitermate
pijnlijke probleem van de na 1918 bestrafte activisten. In de loop van de jaren was
het duidelijk geworden dat de vervolging een vergissing was geweest; in Vlaanderen
was de afkeer ervan heel heftig geworden, ook in kringen die het activisme als een
blunder beschouwden en er niets mee te maken hadden willen hebben. De Vlaamse
politici van alle nuances eisten amnestie. Die verkregen zij niet. Wel echter werden
de activisten die nog in de gevangenis zaten, vrijgelaten en mochten de bij verstek
veroordeelde activisten uit hun ballingschap naar België terugkeren.
De wetgeving van de jaren 1920 was een teleurstelling voor de Vlaamse leiders;

voor de extreme groepen onder de Franstalige Belgen was zij een nederlaag. De
Vlaamse teleurstelling werd in 1928 op uitdagende manier gedemonstreerd door
een incident te Antwerpen. Door de dood van een
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liberaal kamerlid uit die stad was een tussentijdse verkiezing nodig. In zulke gevallen
was het gewoonte dat slechts de partij die een kamerlid verloren had, een nieuwe
kandidaat stelde. De socialisten en katholieken hielden zich aan deze traditie, de
Frontpartij deed dat niet. Zij stelde dr. August Borms kandidaat, een ter dood
veroordeelde activist die al sinds tien jaar in de gevangenis zat en, aangezien hij
uiteraard zijn politieke rechten verloren had, nooit in de Kamer zou kunnen
plaatsnemen. Hij kreeg 83 000 stemmen tegen 44 000 voor de liberale kandidaat
en 53 000 blanco stemmen. De opzienbarende uitslag bewees niet dat het
Vlaamsche Front plotseling populair was geworden138., maar wel dat de ontstemming
in Vlaanderen over de traagheid van de emancipatie en het uitblijven van
rechtsherstel voor de activisten gevaarlijke proporties had aangenomen. Dit versterkte
onder de Franstaligen het inzicht dat zij in Vlaanderen de strijd aan het verliezen
waren en er verstandig aan zouden doen hem op te geven. De tweede periode van
de taalwetgeving werd door dit feit beheerst. Nadat de Franstaligen in de jaren 1920
het principe van de regionale eentaligheid hadden moeten aanvaarden, gaven zij
na 1929 hun pogingen op om door middel van allerlei ontsnappingsclausules de
positie van de Franstalige minderheid in Vlaanderen te redden. Zij voelden zich
volkomen in het defensief gedrongen en hoopten dat zij, door hun steun aan hun
taalgenoten in Vlaanderen in te trekken, de integriteit van Wallonië zouden kunnen
bewaren. Omstreeks 1930 waren alle partijen tot deze conclusie gekomen en de
socialisten legden haar in 1929 zelfs vast in een plechtige overeenkomst tussen de
Waalse en Vlaamse leden van de partij - het Compromis de Belges -, een
overeenkomst die door Destrée van Waalse en Huysmans van Vlaamse zijde was
voorbereid en verdedigd.
De ontwikkeling ging nu plotseling zeer snel. De initiatieven gingen van de regering

zelf en niet langer uitsluitend van het Parlement uit. Bij wet van 5 april 1930 werd
de Universiteit te Gent tot een geheel Nederlandstalige instelling omgevormd.
Natuurlijk bleef hier tegenstand tegen bestaan, maar deze was onvergelijkbaar veel
zwakker dan voor de Wereldoorlog en verdween vrij snel toen de universiteit zowel
haar wetenschappelijke als haar sociale taken goed bleek te vervullen139.. Op 28
juni 1932 kwam een nieuwe wet op het taalgebruik in het bestuur tot stand, waarin
het principe van de eentaligheid natuurlijk bevestigd werd en de uitvoering door
sancties werd gegarandeerd; bovendien werd het centrale bestuur, deels door
splitsing van sommige administraties, deels door toevoeging van Nederlandstaligen
aan Franstalige hoge ambtenaren in Brussel, in staat gesteld inderdaad Vlaamse
zaken in het Nederlands en Waalse in het Frans af te handelen. Nog geen maand
later, op 14 juli 1932, werd een wet op het lager en middelbaar onderwijs van kracht,
die het gebruik van het Nederlands als onderwijstaal verplicht stelde, ook in de vrije
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scholen; dit wilde dus zeggen dat diploma's van Franstalige vrije scholen in
Vlaanderen geen rechtskracht meer zouden bezitten. Toen stokte de wetgeving
enkele jaren. Pas in 1935 (wet van 15 juni) werd bepaald dat in Vlaanderen alle
rechtszaken uitsluitend in het Nederlands mochten worden gehandeld, al werden
enkele uitzonderingen toegestaan die sommige Vlamingen verontrustten. Daarna
verloor de Vlaamse kwestie in de ogen van regering en Parlement blijkbaar haar
actuele betekenis. De eis van de Vlamingen dat aan de vervolgde activisten volledige
amnestie zou worden gegeven en de door hen betaalde boetes zouden worden
gerestitueerd, bleek niet te realiseren. Na felle betogingen van Franstalige patriotten
en tegenbetogingen van Vlamingen werd in juni 1937 ten slotte een amnestiewet
aangenomen die niemand bevredigde. Ook de kwestie van het taalgebruik in het
leger werd na eindeloos geharrewar opnieuw geregeld bij een wet van 30 juli 1938,
die de Vlamingen echter nog steeds teleurstellend vonden. Kennelijk was het in
deze periode wel mogelijk om de eentaligheid van Vlaanderen door dwingende
wetten te bevestigen, maar bleef het moeilijk de consequenties daarvan op het vlak
van de Belgische staat te verwerkelijken. Zowel de amnestiekwestie als het probleem
van het leger raakte gevoeligheden en feiten die de Belgische natie in haar geheel
betroffen. De erkenning dat de activisten ten onrechte gestraft waren, zou kunnen
worden beschouwd als een erkenning dat het Belgische patriottisme, zoals het in
de Wereldoorlog vorm had gekregen, zinloos werd geacht. De splitsing van het
leger in een Vlaamse en eenWaalse afdeling zou kunnen worden uitgelegd als een
aanslag op de eenheid van het Belgische nationale gevoel en wellicht dus ook op
de wil tot gezamenlijke nationale weerstand tegen agressie.
De felheid van VNV en Verdinaso, de sympathie die representatieve groepen en

personen in de Katholieke Vlaamsche Partij gingen voelen voor het federalisme,
het grote aantal incidenten en betogingen uit de late jaren 1930 en de hele
geschiedenis van België tijdens de Tweede Wereldoorlog en na 1944 bewijzen dat
de Vlaamse problemen ook in het interbellum niet definitief waren opgelost. Er
bleven enorme moeilijkheden, de grootste van alle natuurlijk de positie van Brussel.
Toch is in het interbellum de rolverdeling in België radicaal veranderd en is in de
jaren 1920 en 1930 voltrokken wat koning Willem I in de jaren 1820 vergeefs
probeerde te bereiken. Wat hij op zijn autocratische manier na de nederlaag van
het Franse Keizerrijk niet kon, daarin slaagde de Belgische democratie na de Franse
overwinning van 1918.
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5. De economische geschiedenis

Natuurlijk was de economische toestand van Nederland na de Eerste Wereldoorlog
oneindig veel beter dan die van België. De verstoring van de volkshuishouding in
de jaren 1914 tot 1918 had geen fundamentele gevolgen. De industrie had op de
oude voet kunnen doorwerken aan de fabricage van dezelfde produkten; de
handelsvloot was gegroeid; de landbouw en de veeteelt hadden geen schade van
blijvende betekenis opgelopen. De goudvoorraad van de Nederlandse Bank was
gestegen van ƒ 289 miljoen in 1915 tot ƒ 635 miljoen in 1920140.. Al was ook in
Nederland de toestand in 1917 en 1918 uiterst kritiek geweest, in 1919 bleek de
economie op geen enkel punt ernstig te zijn aangetast. De in 1914 onderbrowen
ontwikkeling kon, zo scheen het, zonder diepgaande wijzigingen worden voortgezet.
Het hele controle- en distributiestelsel van de oorlogsjaren werd dan ook zo snel
mogelijk afgeschaft. Van de 197 crisisinstellingen die er in november 1918 waren,
bleven een jaar later nog maar 59 over en ook deze verdwenen spoedig. Zij lieten
geen sporen achter, zelfs vaak geen verslagen of archieven141. - als zo tijdelijk was
hun bestaan bedoeld geweest en zo definitief achtte men de opheffing van de
overheidsinterventie.
Over de schade die België in de oorlog geleden heeft, is in verband met de hoogte

van de aan Duitsland op te leggen herstelbetalingen een uitgebreide discussie
gevoerd. De gezaghebbende Leuvense econoom F. Baudhuin, die de officiële
berekeningen veel te hoog achtte, kwam tot de conclusie dat België 3,5 à 4 miljard
frank (dat wil zeggen franken van 1913) materiële schade had geleden aan
gebouwen, fabrieken, spoorwegen enz. en nog eens 2,5 of 2 miljard verloren had
door het wegvoeren van zijn voorraden en de betaling van oorlogsschattingen.
Zodoende had het land van 1914 tot 1918 12% van zijn vooroorlogs vermogen
ingeboet of - indienmen ook het verloren gaan van Belgische beleggingen in Rusland
en Midden-Europa in rekening brengt - zelfs 16 tot 20%142.. Natuurlijk werd deze
schade op geen stukken na door de herstelbetalingen gecompenseerd. De drie
miljard goudmarken die België tot 1931 ontving - gehoopt was op meer dan 10
miljard -, hadden in koopkracht de waarde van 2 miljard vooroorlogse franken143..
Dit verschil in uitgangspunt verklaart de uiteenlopende ontwikkeling van de

Nederlandse en Belgische economieën tijdens het interbellum. Tot 1928 verkeerde
België in een fase van moeilijke wederopbouw. Het reële nationale inkomen per
hoofd van de bevolking was aanmerkelijk lager dan in 1913, in 1929 zelfs 9%144.. In
Nederland steeg het sneller dan ooit145., ondanks het feit dat de bevolkingsgroei er
veel sterker was dan in België. Terwijl de Belgische bevolking van 1913 tot 1930
met nog geen 6% toe-
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nam en de Nederlandsemet 28%146., steeg het reële inkomen per hoofd in Nederland
met 35%. De economische crisis van de jaren 1930, gecombineerd met het zeer
hoog blijvende groeipercentage van de Nederlandse bevolking - meer dan 11% van
1930 tot 1939 tegen nog geen 4% in België -, verminderde de verschillen
aanmerkelijk. Ten opzichte van 1913 was in de jaren 1937 tot 1939 het reële inkomen
per hoofd in België gegroeid met bijna 22%, in Nederland met 25%.
De eerste naoorlogse regeringen in België, waarvan de buitenlandse politiek

gebaseerd was op een gebrekkige analyse van de internationale verhoudingen -
van november 1918 tot december 1921 traden drie kabinetten op waarin katholieken,
liberalen en socialisten zitting hadden -, gingen, gesteund door de publieke opinie,
ook in hun financiële en economische beleid van enkele onjuiste vooronderstellingen
uit. Aangezien Duitsland toch voor de rekening verantwoordelijk werd geacht, hoefde
België niet zuinig te zijn. Aangezien de sterk gedeprecieerde Belgische frank, naar
men geheel ten onrechte verwachtte, op de een of andere manier spoedig zijn
waarde van vóór 1914 terug zou krijgen, was het voordelig in Engeland, de Verenigde
Staten en elders grote leningen af te sluiten: de terugbetaling zou geschieden in
een herstelde munt en dus tegen een lagere koers147.. Van 1919 tot 1925 namen
de buitenlandse en binnenlandse staatsschulden van ongeveer 22 miljard tot 54
miljard franken toe148., terwijl de munt voortdurend in waarde zakte en de prijzen
stegen. De kleinhandelsprijzen liepen in België van indexwaarde 100 in 1914 op tot
501 in 1924149., in Nederland van 100 tot 152150.. Deze moeilijkheden werden
verergerd door de teleurstellende belastingopbrengsten. Tijdens de oorlog hadden
verschillende studiegroepen, waarvan de belangrijkste voortkwam uit het Institut
Solvay en veel contact had met de Société Générale, gewerkt aan plannen tot
herziening van het, zoals iedereen wel erkende, geheel verouderde belastingstelsel.
Uiteraard was de voornaamste vernieuwing die werd voorgesteld, de invoering van
de progressieve inkomstenbelasting. In het sociaal vooruitstrevende klimaat van
1919 kwam deze belasting, die vóór 1914 ettelijke keren in discussie was genomen
maar steeds voorlopig was afgewezen, gemakkelijk tot stand. Noch de bevolking
noch het controleapparaat van de staat was echter op deze nieuwe vorm van
belastingheffing geprepareerd, met het resultaat dat zij in de eerste jaren veel minder
opbracht dan verwacht was. Aangezien men nagelaten had de douanerechten aan
de gestegen prijzen aan te passen, liepen de staatsinkomsten in koopkracht tot
beneden het peil van 1913 terug151.. Pas nadat de socialisten op het einde van 1921
de regering hadden verlaten en een katholiek-liberale coalitie de verantwoordelijkheid
overnam, werd met meer ernst geprobeerd de financiën op orde te brengen en dank
zij herhaalde belastingverhogingen werd inderdaad beter in
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de behoeften voorzien. Terwijl in 1913 per hoofd van de bevolking 45 goudfranken
aan belasting werd opgebracht, was dat 57 in 1919, 50 in 1920, 65 in 1921, 109 in
1923 en 125 in 1925152.. De belastingdruk, berekend als verhouding tussen de
belastingen en het bruto nationaal produkt, groeide met 70% in de periode van 1913
tot 1924 en met 29% van 1924 tot 1938153..
Van 1918 tot 1925 werd in België alle inspanning gericht op herstel van de situatie

van 1914. Het ging om wederopbouw, niet om hervorming. Toch waren alle politieke
partijen het erover eens dat binnen het oude economische systeem gezorgd moest
worden voor een radicale verbetering van de toestand der arbeiders. Terwijl de staat
dus aan de ene kant de wederopbouw van de verwoeste spoorwegen, fabrieken
en andere produktiemiddelen financieel mogelijk diende te maken, zodat de in 1914
verstoorde ontwikkeling binnen het oude kader kon worden voortgezet, werd van
hem aan de andere kant een grotere interventie in de sociale verhoudingen verwacht
dan voor de oorlog als wenselijk werd beschouwd. Principieel nieuwe elementen
bezat de sociale politiek na 1918 overigens niet. Zij verwerkelijkte verlangens die
door de radicale liberalen, de christendemocraten en de reformistische socialisten
al vóór 1914 werden geformuleerd en zij hield zich keurig binnen de limieten gesteld
door de elite van de vroeg-twintigste-eeuwse burgerij - een elite die tijdens de oorlog
overtuigend bewezen had dat zij de macht in de maatschappij stevig in handen
hield. De hervormingen waren niet bedoeld om het oude economische stelsel te
vernietigen, maar dienden om enkele schadelijke effecten ervan te corrigeren. Verder
wilden ook de socialistische partij en de vakbonden niet gaan. Zij ontwikkelden in
deze jaren geen plan tot structurele wijziging van het economische systeem en
werkten mee aan het herstel ervan in zijn vooroorlogse vorm.
Toch veranderde er in feite meer dan in de theorie was voorzien. Typerend voor

de onverwacht wijde strekking van min of meer geïmproviseerde maatregelen was
de groei van de in 1919 ingestelde zogenaamde paritaire commissies154.. In het
begin van dat jaar nam de ontevredenheid van arbeiders en lager kantoorpersoneel
- ook bij de staatsinstellingen - onrustbarende proporties aan; zij eisten
loonsverhoging, de achturige werkdag en erkenning van de vakbonden als
onderhandelingspartners. Toen het aantal stakingen, vooral in de mijnbouw en de
metaalnijverheid, vermeerderde, trachtte de regering niet zonder enig succes te
bemiddelen. Zij slaagde erin twee commissies bijeen te brengen, die een studie
moesten maken van de arbeidsduur in deze bedrijfstakken. In deze commissies
hadden evenveel vertegenwoordigers van de werkgevers als van de arbeiders - dat
wil zeggen, de vakbonden - zitting. Meestal op verzoek van de vakbonden werden
van 1919 tot 1922 bij koninklijk besluit nog 23 andere
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paritaire commissies ingesteld en na een periode van stilstand, die tot 1936 duurde,
groeide het aantal opnieuw vrij snel. De taak van deze commissies werd spoedig
veel groter dan die van de eerste twee. Zij hielden zich met alle zaken betreffende
de arbeidsvoorwaarden bezig en al waren hun besluiten niet bindend, zij oefenden
natuurlijk grote invloed uit. Op initiatief van socialistische ministers werden hier dus
overlegorganen op nationaal niveau geschapen, die een min of meer zelfstandige
functie verwierven. Zij hielpen bij het afsluiten van collectieve arbeidscontracten, zij
traden op als adviseurs van de regering en hun werd soms niet alleen een recht
van advies maar ook van beslissing toegekend bij de uitvoering van sociale wetten.
Al bezaten zij formeel geen publiekrechtelijke status, de mogelijkheid dat zij die
zouden krijgen - zoals in 1945 ook gebeurde - was onmiskenbaar groot. Onbedoeld,
als een praktische oplossing voor concrete problemen, ontwikkelde zich op initiatief
van de staat een stelsel, dat corporatief zou moeten heten als het uit een
corporatistisch beginsel zou zijn voortgekomen. Dat was het echter niet: de praktijk
was vruchtbaarder dan de theorie. Mede aan deze commissies was het te danken
dat de arbeidsduur, die in 1914 in de meeste ondernemingen tien uur was, al in
1919 en 1920 op grote schaal werd teruggebracht tot acht uur - de wet van 1921
die dit verplicht stelde, bevestigde in veel gevallen slechts een al bestaande
situatie155.. Natuurlijk waren de commissies vooral actief met betrekking tot de lonen.
Zij hebben ertoe bijgedragen dat deze de stijging van de prijzen niet alleen bijhielden
maar soms overtroffen.
Ook de geschiedenis van de sociale verzekeringen had in de eerste jaren na de

oorlog enkele eigenaardige aspecten. Hoewel de vooroorlogse principes
gehandhaafd bleven, veranderde de feitelijke toestand aanmerkelijk. Het systeem
van de ‘liberté subsidiée’ bleef in stand, maar verloor nog meer dan al omstreeks
1900 het geval was, de ideële en praktische betekenis die het bezeten had156.. Het
systeem immers was opgezet om de staatsmacht te beperken door de voor sociale
doeleinden bestemde staatsgelden niet direct aan de steunbehoevenden ter
beschikking te geven, maar aan verzekeringsinstellingen, die door maatschappelijke
organisaties - vakbonden, politieke partijen, kerkelijke instanties - waren opgericht.
Tijdens de oorlog had het Nationale Comité geen poging gedaan om de kanalen
van dit stelsel te gebruiken. Na 1918 viel het moeilijk in het oude spoor terug te
keren. In 1920 werd voor de werkloosheidssteun een ingewikkelde en
onbevredigende vorm gekozen die het midden hield tussen de vooroorlogse
gewoonten en volledige staatszorg. Het ging in principe om vrijwillige verzekering
tegen de gevolgen van werkloosheid. De arbeiders betaalden aan de veelal syndicale
werkloosheidskassen een overigens kleine premie en de staat kende aan deze
kassen een subsidie toe, die gelijk was aan de helft van het totaal der
premieopbrengst, op voorwaarde echter dat de staat

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



120

de boekhouding zorgvuldig kon controleren. Als in geval van langdurige werkloosheid
de kassen leeg kwamen te staan, konden zij voor verdere uitkeringen putten uit het
door de staat gefinancierde en beheerde Nationaal Crisisfonds157.. Ook op de ziekte-
en invaliditeitsverzekering werd dit gemengde stelsel toegepast. Dank zij grote
staatssubsidies werd het aantal ziekenkassen - socialistische, katholieke, neutrale
en liberale - uitgebreid en nam het aantal verzekerden sterk toe. Maar verplicht werd
de verzekering niet gesteld. Dit was echter wel het geval met de
ouderdomsverzekering. Volgens de wet van 1924 moest iedere arbeider een
maandelijkse premie betalen, die door zijn werkgever met een zelfde bedrag en
door de staat met de helft ervan werd aangevuld. Al bleef dus bij de meeste
verzekeringen van deze aard de verantwoordelijkheid berusten bij de beheerders
van de verzekeringskassen, in feite werd de staatsinvloed op het hele systeem zo
vergroot dat in de term ‘liberté subsidiée’ het woord vrijheid veel van zijn oude zin
verloren had. Dit wil zeggen dat zich hier een ontwikkeling manifesteerde die
corporatistische theorieën ondermijnde.
Over het algemeen neemt men aan dat omstreeks 1925 het materiële herstel van

België was voltooid en de economische structuur van 1913 zonder veel wijzigingen
opnieuw was opgebouwd. Ook neemt men aan dat het levenspeil van de arbeiders
hoger was dan in 1913, toen de lonen lager en de arbeidstijden langer waren dan
in de andere geïndustrialiseerde landen. In een in 1925 geschreven en in 1926
gepubliceerd boek, La Belgique restaurée, werd dit alles met zeer veel cijfermateriaal
aangetoond. Toch schreef de voortreffelijke redacteur, E. Mahaim, in zijn zakelijke
en optimistische bijdrage over het nationale inkomen: ‘La Belgique d'aujourd'hui
n'est pas heureuse’158.. Blijkbaar nam noch het materiële herstel noch de verwachting
van internationale ontspanning dank zij de Locarnoverdragen (oktober 1925) het
gevoel van onzekerheid weg. In een land waar grote electorale verschuivingen
zeldzaam zijn, bewezen de kamerverkiezingen van 5 april 1925 dat er veel onrust
bestond: de liberalen verloren tien van hun 33 zetels, de katholieken verloren er
twee, de socialisten wonnen er tien, zodat zij precies even sterk werden als de
katholieken (beiden 78 zetels). Dit betekende een nederlaag voor de katholiek-liberale
regering die sinds 1921 aan het bewind was. Het betekende ook, zo scheen het,
dat het socialisme, dat in Engeland winst had geboekt bij de verkiezingen van
december 1923 en in Frankrijk bij die van mei 1924 (zoals het in de zomer van 1925
maar in veel mindere mate zou doen in Nederland) snel krachtiger aan het worden
was. De liberalen, overtuigd dat een periode van oppositie hun populariteit zou
vergroten, besloten voor het eerst sinds 1917 geen regeringsverantwoordelijkheid
meer te aanvaarden. Onder de indruk van Macdonalds mislukte experiment in 1924
verwierpen de socialisten de gedachte een minderheidsregering te vormen. Zij
richtten
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zich tot de vooruitstrevende vleugel van de katholieke partij in een poging om met
hen tot overeenstemming te komen buiten de rest van de partij om. Tot op zekere
hoogte slaagde deze methode: het katholieksocialistische kabinet, dat na talloze
uiterst gecompliceerde manoeuvres in juni 1925 werd samengesteld, vond steun
bij de socialisten en bij het christen-democratische, in hoofdzaak Vlaamse, blok in
de katholieke partij, maar niet bij de ongeveer 25 conservatieve, in grote meerderheid
Waalse vertegenwoordigers die de katholieke partij in de Kamer had. Al hadden de
socialisten dus niet bereikt dat de katholieke partij formeel in tweeën brak, zij toonden
de diepe gespletenheid ervan duidelijk aan159..
Deze regering, geleid door Prosper Poullet en met Vandervelde als minister van

Buitenlandse Zaken, heeft bijna een jaarlang standgehouden in een sfeer van
permanente politieke en financiële crisis en zonder iets van haar sociaal
vooruitstrevende en pro-Vlaamse doeleinden te verwerkelijken. Zij ontmoette in de
kringen van de haute finance en bij de machtige Franstalige conservatieve pers een
vijandschap die haar verlamde. Parlementair stond zij niet zwak, maatschappelijk
was zij machteloos. Het ging hier niet om een sociale tegenstelling tussen de leidende
ministers en de society. Poullet (1868-1937) stamde uit een oude aristocratische
familie; zijn vrouw was van adel. Zijn reputatie als geleerde berustte op zeer
uitvoerige compendia over de geschiedenis van de Belgische staatsinstellingen.
Deze streng katholieke hoogleraar was geen man van ideologische bewogenheid;
in de Wereldoorlog had hij echter geleerd in een politiek van sociale zorg en van
Vlaamse emancipatie de taak van de toekomst te zien160.. A.E. Janssen (1883-1966),
de minister van Financiën wiens rol weldra centraal bleek, was evenmin een
gevaarlijke parvenu: Leuvens hoogleraar, internationaal bekend als financieel expert,
directeur van de Nationale Bank en nu als extraparlementair technicus in het kabinet
opgenomen. Het was in de Belgische geschiedenis ook geen opzienbarend feit dat
katholieken en socialisten in één kabinet zaten: dat was van 1917 tot 1921 eveneens
het geval geweest.
Toch sloten de Brusselse salons zich voor Poullet en zijn ministers en is het zelfs

gebeurd dat Poullet bij een openbare plechtigheid door een hoge edelman in het
gezicht werd gespuwd161.. Toch werden Janssens financiële plannen, die op geen
enkele manier in dienst stonden van welke sociale vooruitstrevendheid dan ook en
die niets beoogden dan de stabilisatie van de Belgische frank, door financiers en
door de liberale en rechtse pers ondermijnd, omdat het succes ervan de ‘tristes
démagogues’ van het kabinet steviger in het zadel zou brengen162.. De oorzaak van
deze hetze is duidelijk. Voor het eerst had de linkervleugel van de katholieke partij
zich met de socialisten verbonden163.. Indien de socialisten de nodige steun gaven
aan de Vlaamsgezinde politiek van de christen-democraten, zouden
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zij voor hun sociale politiek van hogere lonen, betere sociale voorzieningen en
kortere werkdagen de weg vrij vinden. Op het punt van de defensie kwamen de
twee groepen gemakkelijk tot overeenstemming in een overigens nogal slordig
doordacht antimilitarisme. De situatie was dus anders dan van 1917 tot 1921, toen
de socialisten door hun liberale en katholieke collega's in het kabinet in hun vrijheid
werden beperkt. Dit werd in de socialistische pers ook scherp geaccentueerd. Zonder
twijfel interpreteerden de socialisten in 1925 hun verkiezingsoverwinning als
voorbereiding voor het overwicht van de socialistische gedachte. De reactie van
conservatieven en middengroepen was prompt: met alle hun ten dienste staande
middelen zorgden zij ervoor dat geen wijziging werd gebracht in de herstelde vrije
markteconomie, dat de Vlaamse emancipatie niet te snel werd doorgevoerd en dat
het leger zijn kracht behield.
Het zwakke punt in de economie was de positie van de frank, die veel van zijn

waarde verloor en in 1924 en 1925 dieper daalde dan ooit. Dit was niet voorzien.
Men had verwacht dat de munt juist in waarde zou stijgen naarmate de Belgische
economie groeide en de staatsfinanciën werden gesaneerd. Een van de redenen
waarom dit niet gebeurde was het feit dat de Belgische frank, de munt van een land
dat omstreeks 1925 zijn economische zaken op orde had, in het buitenland als
satelliet werd beschouwd van de Franse frank, de munt van een land waarvan de
economische ontwikkeling teleurstellend bleek. Toen de linkse partijen in mei 1924
een verkiezingsoverwinning op Poincaré behaalden, werd het toch al geringe
vertrouwen in de munt verder afgebrokkeld. In april 1925 leidde de socialistische
overwinning in België onmiddellijk tot heftige nervositeit op de geldmarkt. De politiek
van de regering-Poullet was erop gericht de indruk weg te nemen dat het lot van de
Belgische munt aan dat van de Franse verbonden was en het middel lag voor de
hand: de frank diende opnieuw aan het goud te worden gekoppeld (zoals met de
gulden, ironisch genoeg, in de voor de frank zo tragische maand april 1925 was
gebeurd). De regering stond echter voor een uiterst moeilijke situatie. Haar
voorgangers hadden op grote schaal geleend door de uitgifte van schatkistbons op
zesmaanden. De opvraagbare schulden van deNationale Bank bedroegen zodoende
niet minder dan één miljard frank per maand. Na 5 april 1925 haastten talloze Belgen
en buitenlanders zich hun bons liefst tegen vreemde deviezen in te wisselen. Het
trof bovendien ongelukkig dat de Amerikanen juist in 1925 begonnen aan te dringen
op een regeling voor de afbetaling van de Belgische oorlogs- en na-oorlogsschulden.
Al werd daarvoor een voor België niet ongunstige modus gevonden, de Belgische
publieke opinie, die nog geen afstand had gedaan van de illusie dat Duitsland al
deze gelden zou opbrengen, was diep teleurgesteld. Van haar eerste optreden af
berustte de regering-Poullet in het feit dat haar politiek er niet
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een van grotere staatsverantwoordelijkheid voor de sociaal zwakken kon zijn maar
een van uiterst harde bezuiniging en belastingverhoging. Alleen op die manier kon
de staat ook in het buitenland voldoende vertrouwen winnen om de grote leningen
te verkrijgen waarmee hij het probleem van de vlottende schuld wilde oplossen.
De regeringspolitiek mislukte. De Franse monetaire crisis van 1925 en 1926 -

Frankrijk versleet in elf maanden twaalf ministers van Financiën - had op de Belgische
toestand een jammerlijk effect. In mei 1926 gaf het kabinet-Poullet, zonder dat het
in het Parlement verslagen was, de strijd op: de Belgische frank stond lager dan
ooit. Het nieuwe kabinet, dat onmiddellijk werd gevormd onder leiding van een
conservatieve katholiek, was een kabinet van nationale unie waarin ook socialisten
en liberalen zitting hadden; de enige taak ervan was een weg te zoeken uit het
monetaire moeras. De belangrijkste figuur was Emile Francqui die in juli, toen het
Parlement het kabinet voor zes maanden volmacht gaf, ongestoord aan het werk
kon gaan. Dank zij een uiterst radicale ingreep werd het basisprobleem - dat van
de vlottende schuld - opgelost: de staat stond aan een nieuwe maatschappij zijn
eigendom van de spoorwegen af tegen aandelen tot een totaal van 10 miljard,
waarvan de helft aan de staat bleef en de andere helft ter beschikking werd gesteld
van de houders der schatkistbons die niet meer tegen geld konden worden
ingewisseld. Het vertrouwen in dat ondanks de socialistischemedewerking duidelijk
conservatieve kabinet, het prestige van Francqui en enkele belastingverhogingen
waren zo groot dat de operatie gelukte. In oktober 1926 stelde de regering de koers
van de frank vast op 175 voor het sinds begin 1925 opnieuw aan het goud gebonden
Engelse pond. Dit was een devaluatie tot één zevende van de vooroorlogse waarde.
Al bleek deze koers te laag, de monetaire rust die volgde op de binding aan het
goud, heeft de verrassende groei van de Belgische economie in de periode tot 1930
bevorderd. Toch heeft de hele episode negatieve effecten gehad. Veel van het diepe
wantrouwen van leidende socialisten tegen de haute finance die, meenden zij,
machtiger bleek dan het electoraat, dateert uit deze ervaringen. Hendrik de Mans
Plan van de Arbeid uit de jaren 1930 was in de eerste plaats bedoeld als een frontale
aanval op de bankiers164..
In Nederland werd het herstel van de gouden standaard op 28 april 1925 door

de minister van Financiën Colijn triomfantelijk aangekondigd als resultaat van het
wijs en zuinig beleid van de confessionele regering. In 1914 had Nederland de
goudexport verboden; nu liet ze die weer toe tegen dezelfde prijs in guldens die
voor de oorlog had gegolden. De Nederlandse regering nam dit besluit in
samenwerking met de Britse en koos dezelfde dag voor de bekendmaking ervan.
Terwijl de Britse beslissing om de vooroorlogse goudwaarde van het pond te
herstellen een overwaar-
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dering van die munt betekende, was de Nederlandse maatregel realistisch. De
situatie was in alle opzichten gunstig. De depressie van 1920 tot 1923, waarvan
ook Nederland te lijden had - groeiende werkloosheid, belangrijke daling van de
ondernemingswinsten, ernstige teruggang van de investeringen -, schiep geen
werkelijke crisis en tastte het reële inkomen per hoofd van de bevolking niet aan.
De Nederlandse betalingsbalans, die in 1919 ongunstig was doordat slechts de helft
van de invoer door uitvoer werd gedekt, verbeterde langzamerhand; in 1925 werd
bijna driekwart ervan door export gecompenseerd165.. Ook voor de budgettaire
problemen werden in de loop van de jaren oplossingen gevonden die gezond leken
maar op veel weerstand stuitten. De toestand was ernstig geweest. De totale
staatsuitgaven stegen in 1922 tot vijfmaal de omvang van 1913 en al gingen de
belastingopbrengsten omhoog - van ƒ 28 per hoofd van de bevolking in het eerste
decennium van de eeuw tot ƒ 107 in 1921 -, vooral tijdens de oorlog en kort daarna
moesten enorme bedragen worden geleend om zowel de kosten van de defensie
als van de werkloosheids- en andere sociale uitkeringen te bestrijden. Tijdens de
depressie na 1920 liepen de inkomsten uit de belastingen uiteraard terug maar
stegen de uitgaven. Dit werd daarom zo gevaarlijk omdat lang lopende staatsleningen
op de enigszins overspannen kapitaalmarkt geen aftrek vonden en de staat in zijn
behoeften moest voorzien door vermeerdering van de vlottende schuld; mede dank
zij het vooral Duitse vluchtkapitaal was daarvoor voldoende geld aanwezig. Pas na
1922 begon de regering aan een politiek van drastische sanering die vooral door
Colijn - van augustus 1923 tot maart 1926 in twee kabinetten minister van Financiën
- met uiterst krachtige middelen werd doorgevoerd. Door bezuinigingen op onderwijs,
op de defensie en de ambtenarensalarissen, door vermindering van de
overheidsbemoeiing met de woningbouw en de verhoging van een aantal indirecte
belastingen herstelde hij het budgettaire evenwicht en bracht hij de vlottende schuld
tot normale proporties terug166..
In veel gemakkelijker omstandigheden voerden de Nederlandse kabinetten een

economische politiek die niet fundamenteel afweek van de Belgische. En op dezelfde
wijze als in België contrasteerde met deze politiek - een politiek waarvan het succes
door het herstel van de gouden standaard leek aangetoond - een poging om binnen
dat oude kader de toestand van de arbeidersmassa te verbeteren. Ook in Nederland
werd het in 1919 en 1920 mogelijk geacht om met behoud van het liberale
economische systeem een constructiever sociaal beleid te ontwikkelen dan voor
1914 had bestaan. Zowel de tijdens de oorlog ontstane contacten tussen regering
en vakbonden naar aanleiding van het werkloosheidsprobleem en de
levensmiddelenvoorziening, contacten die tot bevredigende vormen van sawerking
hadden gevoerd, als de angst voor revolutionaire bewegingen in
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1918 en 1919 brachten regering en Parlement ertoe om niet tegelijk met de
overheidsinterventie in het economische leven ook de bemoeienis met de sociale
problemen te staken. Dat de confessionele regering die in september 1918 optrad167.

inderdaad het plan koesterde om aan de sociale kwestie veel aandacht te besteden,
blijkt uit haar besluit daarvoor een apart departement van Arbeid onder een eigen
minister in te stellen. Onder leiding van de katholieke christen-democraat Aalberse
verzette dit ministerie vooral in 1919 heel wat werk. De arbeidswet (1919) stelde de
achturige werkdag in fabrieken verplicht. De tijdens de oorlog slechts gedeeltelijk
in werking gestelde invaliditeitswet van 1913 - waarin de pensioenverzekering van
loonarbeiders begrepen was - werd aangevuld en verder uitgevoerd. De
verzekeringspremies moesten hoofdzakelijk door de werkgevers worden betaald.
Voor de noodzakelijke fondsvorming ten bate van deze verzekeringen - die natuurlijk
nog geen premiegelden in kas hadden maar, zo was de regel, dadelijk na de
inwerkingtreding van de wet gingen uitbetalen aan oude arbeiders en invaliden -
beloofde de staat gedurende tientallen van jaren te zullen zorgen. Hij zou dit ook
doen met betrekking tot de in 1919 bij de wet ingestelde vrijwillige
ouderdomsverzekering voor andere categorieën dan loonarbeiders168.. Dit betekende
in feite dat de staat voor de nabije toekomst ouderdomspensioenen financierde; op
den duur echter zou voor de jongere generaties het verzekeringsstelsel gaan werken
en zou de staat zich kunnen terugtrekken. De aard van deze sociale politiek blijkt
even duidelijk uit Aalberses belangrijkste daad: de instelling van de Hoge Raad van
Arbeid (1919), dat is, van een permanente adviescommissie van tussen de veertig
en vijftig leden, waarin de minister evenveel vertegenwoordigers van de werkgevers
als van de vakbonden benoemde naast een aantal onafhankelijke deskundigen en
hoge ambtenaren. Deze Raad verrichtte met vergelijkbaar effect het soort werk dat
in België door de paritaire commissies werd gedaan. Terwijl dit stelsel in België
echter wat grillig uit een improvisatie ontstond, werd het in Nederland in een
theoretisch kader geplaatst en zorgvuldig opgezet. Maar in wezen verschilde de
Nederlandse situatie niet van de Belgische. In de adviserende lichamen werd in
beide landen een corporatief element toegelaten; bij de opzet en uitvoering van de
sociale verzekeringen gebeurde dit in tegenstelling tot wat Talma in 1913 had
gewild169. niet.
De depressiejaren na 1920, die de regeringen tot belangrijke bezuinigingen

inspireerden en de werkgevers tot taaiere weerstand tegen verder gaande
verplichtingen ten aanzien van de arbeiders, verhinderden de ontwikkeling van deze
sociale wetgeving. Er was zelfs een zekere teruggang. Ongetwijfeld heeft de
ontevredenheid hierover de socialistische verkiezingssuccessen van 1925 bevorderd.
Zij hadden echter geen effect. In België liep het progressieve kabinet te pletter op
sterkere krachten, in Ne-
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derland was het socialistische succes te klein om concrete resultaten te veroorzaken.
Bovendien herstelde de economie zich na 1925 krachtig en vonden de arbeiders
daar baat bij. Vooral België nam met enthousiasme deel aan de boom die de
wereldeconomie karakteriseerde. Na de stabilisatie van de frank keerde het
vertrouwen in de toekomst terug en het nam zelfs exuberante vormen aan. Nederland
reageerde veel rustiger. In België steeg het per capita inkomen van 1927 tot 1930
zeer veel sneller dan in Nederland, maar het bleef toch nog aanmerkelijk lager170..
Essentieel was echter dat het in koopkracht voor het eerst na de oorlog boven het
niveau van 1913 uitkwam. Bovendien beschikte de staat na 1926 over voldoende
inkomsten om niet alleen te zorgen voor dringend nodige verbeteringen van wegen,
kanalen en spoorwegen, maar ook om door middel van belastingfaciliteiten de
concentratie van bedrijven te bevorderen en de oprichting van enkele nieuwe
industrieën - vooral de chemische industrie - te steunen. Voor een diepgaande
structurele hervorming en rationalisatie van de in haar vooroorlogse gedaante
herbouwde industrie was de tijd van expansie overigens te kort. In Nederland, nog
altijd minder geindustrialiseerd dan België, was het in grotere mate mogelijk de
produktie te rationaliseren. Voorbeelden daarvan waren de fusie van Nederlandse
en Engelse ondernemingen tot de reusachtige Unilever (1929), de ontwikkeling van
Philips' Gloeilampenfabriek tot een wereldwijd concern, de vestiging van een
petroleumraffinaderij van de snel groeiende Koninklijke bij Rotterdam, de concentratie
van de kunstzijde industrie (AKU), de fusie van de scheepswerven Feyenoord en
Wilton (1929).
Het jaar 1930 toonde in de Lage Landen nog geen onrustbarende

crisisverschijnselen. In België werd het honderdjarige bestaan van de nationale
staat gevierd en werden de belastingen verlaagd. Pas in 1931 werd de toestand
ernstiger. De wereldprijzen daalden scherp zonder dat de produktiekosten
verminderden. In september 1931 vergrootte de val van het Britse pond dat andere
munten meesleepte, de moeilijkheden. Van 1931 tot 1935 en 1936 verloor het pond
ten opzichte van de frank bijna 43% en ten opzichte van de gulden ongeveer 40%
van zijn waarde. Noch voor Nederland noch voor België met hun stabiele munten
lag het voor de hand het pond in zijn dramatische en pijnlijke vernedering te volgen.
Aangezien devaluatie in 1931 bijna door iedereen in de Lage Landen als onnodig,
onrechtvaardig en gevaarlijk werd beschouwd, moesten de regeringen een strenge
politiek van deflatie ontwerpen om de produktiekosten laag te houden. Geheel
afgezien van de vraag of zij daarin zouden slagen, waren voor sommige
bedrijfstakken de omstandigheden zonder meer rampzalig. De Nederlandse rederijen
die uiteraard veel verlies leden door de contractie van de wereldhandel, trokken
hun inkomsten voor het merendeel in gedevalueerde ponden maar betaalden hun
uitgaven in dure
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guldens. In de loop van 1931 werd meer dan een derde van de Nederlandse
handelstonnage uit de vaart genomen. In alle branches nam de werkloosheid sterk
toe. In Nederland groeide het leger werklozen van 18 000 in het midden van 1929
tot over 100 000 op het eind van 1930, 300 000 in 1933 en minstens 500 000 in
1935, of in percenten van de beroepsbevolking en berekend naar het jaargemiddelde,
van 3,4 (1930), 12,8 (1933), 15,6 (1935) tot 17,5 in 1936 - dramatische cijfers die
overigens tot 1936 belangrijk gunstiger waren dan de Britse. Ook in België nam de
werkloosheid op onrustbarende wijze toe: van 76 000 volledige werklozen op het
einde van 1930 tot 200 000 in 1931, 340 000 in 1932 en 350 000 in 1934, toen meer
dan een derde van de verzekerde arbeiders geheel of gedeeltelijk werkloos was;
daarna ging zij dalen, al bleef zij tot aan de Tweede Wereldoorlog veel groter dan
in de jaren twintig. In beide landen was het nominale nationale inkomen in 1934
ongeveer een kwart kleiner dan in 1930. Dank zij de prijsdaling hield het reële per
capita inkomen zich overigens ruim boven het peil van 1913. In België was het ook
in de crisisjaren zelfs veel groter dan in de moeizame herstelperiode na 1918. Voor
Nederland lag dat anders; het inkomensniveau bleef in de jaren dertig onder dat
van het voorafgaande decennium.
De deflatiepolitiek heeft geen succes gehad. Op 13 maart 1935 verliet België de

gouden standaard, waardoor de frank 28% van zijn waarde verloor, op 26 september
1936 gaf Nederland als laatste van de goudbloklanden de strijd op, wat bleek neer
te komen op een devaluatie van de gulden met 20%. Noch in België noch in
Nederland hebben zich na de devaluatie de rampen voorgedaan die de verdedigers
van de gouden standaard vreesden: kapitaalvlucht, prijsstijgingen, onstuitbare
inflatie, waardoor het onmogelijk zou worden het begrotingsevenwicht te handhaven.
Integendeel, dank zij de devaluatie heeft de economie in beide landen kunnen
profiteren van de opgaande wereldconjunctuur. Het is dan ook begrijpelijk dat het
retrospectieve oordeel over de deflatiepolitiek zeer negatief is geweest. Zij zou de
politiek zijn geweest van partijen die de noodzakelijke offers afwentelden op de
schouders van de werklozen om zodoende niet alleen de belangen van de grote
kapitalisten maar ook die van de kleine spaarders, van wie zij electoraal afhankelijk
waren, te ontzien. Zij zou de politiek zijn geweest van mensen die gevangen zaten
in de verouderde orthodoxie van de liberale economische theorie. Kortom, dit was
volgens deze voorstelling een sociaal uiterst onrechtvaardig en wetenschappelijk
incompetent beleid. Kritiek van deze aard is echter te streng171.. Er bestond in de
economische wetenschap en de economische praktijk in de vroege jaren 1930 geen
bruikbaar alternatief. Indien de beslissing in 1931 om niet te devalueren verantwoord
is - en dat was zij zonder twijfel -, dan is ook begrijpelijk dat verlaging van de
produktiekosten werd beschouwd
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als het enige middel om zich op de exportmarkt staande te houden. Indien men zich
realiseert dat de conceptie van een actieve conjunctuurpolitiek nog niet duidelijk
was geformuleerd - zelfs de toch radicale Plannen van de Arbeid maakten geen
inbreuk op de orthodoxe stelling dat de staatsbegroting in evenwicht moet blijven
-, dan valt niet te zien wat voor andere keuze de regeringen hadden dan tussen de
ordeloze vlucht in een devaluatie waarvan het effect uitermate onzeker was en de
poging om door een zorgvuldige politiek de moeilijke periode zonder blijvende
schade door te komen.
In feite heeft de deflatiepolitiek bovendien vooral in Nederland geleid tot ongekend

radicale pogingen om sommige delen van de economie te reguleren en te ordenen.
De oorzaak daarvan is gemakkelijk te bepalen. Aangezien de deflatiepolitiek bedoeld
was als een middel om de kloof van de depressie te overbruggen en de economie
ongeschonden in stand te houden, diende de overheid daar in te grijpen waar
permanente schade dreigde. Zij had tot taak om de honderdduizenden werklozen
een bestaan te verschaffen; zij moest die sectoren van de economie krachtig helpen
die niet door inkrimping van de produktie en van het personeel de malaise konden
overleven: dat was in de eerste plaats de landbouw, in de Lage Landen hoofdzakelijk
georganiseerd in kleine bedrijven waar weinig of niets te bezuinigen viel. De dubbele
paradox van deze politiek werd in de loop van de jaren steeds duidelijker zichtbaar.
De staat, die volgens de orthodoxie van de deflatie zijn verantwoordelijkheden en
uitgaven zou moeten beperken - en dat bijvoorbeeld door de verlaging van de
ambtenarensalarissen ook deed -, kreeg zwaardere en kostbaarder lasten te dragen:
het aandeel van de totale overheidsuitgaven in het nationale inkomen steeg, bij
sterk dalende belastingopbrengsten, in België van 19,8% in de jaren 1926-1930 tot
23,4% in 1930-1934172., in Nederland van 17,4% in de jaren twintig tot 23,5% in de
jaren dertig173.. Hoewel de orthodoxie van de deflatie bovendien de verlaging van
de prijzen vereiste, kon de regering de landbouw alleen maar redden door de prijzen
juist te steunen. Met andere woorden, de deflatiepolitiek mislukte niet slechts omdat
de buitenlandse munten die na 1931 nog enige tijd aan het goud gebonden bleven,
ten slotte toch instortten, maar ook omdat de verschillende doeleinden van de
regeringspolitiek op den duur met elkaar in tegenspraak bleken.
In de Lage Landen is evenals in andere democratische landen tijdens de crisis

gebleken dat het regeringsstelsel in zulke omstandigheden niet geheel bevredigend
functioneerde. Van de kabinetten werd op allerlei gebied een promptheid van reactie
verwacht die met de noodzaak van parlementaire controle moeilijk te verzoenen
viel. Voor een deel werden de parlementen in beide landen dan ook uitgeschakeld.
In 1932 kreeg de Belgische
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regering volmacht om de economische crisis te bestrijden en van jaar tot jaar werd
deze verlengd. De dwang van de situatie dreef naar een zo grote delegatie van de
wetgeving aan de uitvoerende macht dat het Parlement, naar het scheen, niet veel
meer overbleef dan het recht over de begrotingen te stemmen174. - begrotingen
overigens die wegens alle onzekerheden van de periode slechts vrij willekeurige
gegevens bevatten. In Nederland vroegen de regeringen niet om algemene delegatie
van macht, maar zij kregen dank zij de crisiswetgeving in de loop van de jaren zeer
verstrekkende bevoegdheden, onder andere met betrekking tot de beperking van
de invoer (1931), tot het sluiten van verdragen over betalingsverkeer (1932) en tot
ordening van de landbouw (1933)175.. Bovendien slaagden ook in Nederland de
regeringen er niet in reële begrotingen op te stellen, zodat niet alleen de
parlementaire controle op de uitvoerende macht maar ook de principiële discussie
over het feitelijke beleid buitengewoon moeilijk werd176..
In het algemeen verschilde de Belgische economische politiek weinig van de

Nederlandse. Beide landen trachtten hun eigen produktie niet door hoge tariefmuren
te beschermen, maar door tijdelijke beperking van de invoer van bepaalde goederen.
Beide landen deden enige pogingen om de werklozen tegen lage lonen arbeid te
verschaffen in nieuwe openbare werken, maar de schaal die men zich meende te
kunnen veroorloven was zo klein dat directe werkloosheidssteun toch verreweg het
belangrijkste middel bleef om deze honderdduizenden een bestaansminimum te
verzekeren. In beide landen werdenmaatregelen genomen om sommige industrieën
van de ondergang te redden. Daarnaast echter waren er enkele opmerkelijke
verschillen tussen de situaties in België en Nederland. Ten gevolge van zekere
kortingen op de lonen - bij een dalend prijspeil - ontstond in 1932 in de Borinage
een staking die zich over heel België uitbreidde. De regering trad op als bemiddelaar
en oefende druk uit op de werkgevers om de lonen voorlopig te stabiliseren. Dit wil
dus zeggen dat zij ter wille van de arbeidsrust de deflatiepolitiek op een wezenlijk
punt verliet177.. Noch zo'n sociale onrust noch zo'n afwijking van de deflatieprincipes
heeft zich in Nederland voorgedaan. Evenmin heeft men er het verschijnsel gekend
dat de Belgische crisis zo'n eigenaardig aspect gaf: de kwestbaarheid van de banken.
Van oudsher hadden de banken in het Belgische bedrijfsleven een grotere rol
gespeeld dan in Nederland. Vooral de gemengde banken, dat zijn depositobanken
die ook lang lopende kredieten gaven aan industrieën en zorgden voor de emissie
van aandelen en obligaties, raakten in soms onoverkomelijke moeilijkheden. De
déconfiture van de in 1913 opgerichte Bank van de Arbeid (Banque belge du travail)
en van de Algemene Bankvereniging, die met de Boerenbond verbonden was,
veroorzaakte grote ontsteltenis: de eerste was een socialistische, de tweede een
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katholieke onderneming en in beide was zeer veel politiek en sociaal prestige
geïnvesteerd. Naar aanleiding van deze en andere krachs ontketenden vooral de
rexisten luidruchtige campagnes tegen allerlei politici die zij van oneerlijke financiële
praktijken beschuldigden; bij de rechtszaken die uit deze actie voortkwamen, bleek
overigens dat er soms van nalatigheid en inhaligheid sprake was geweest, nooit
van werkelijke malversaties vergelijkbaar met de schandalen in het Frankrijk van
deze periode waaruit de rexisten zonder twijfel de inspiratie voor hun propaganda
putten.
Het kernverschil echter tussen de Nederlandse en de Belgische politiek lag in de

behandeling van het landbouwprobleem. In beide landen was dit ernstig maar in
Nederland, waar meer mensen in de landbouw werkzaam waren dan in België (in
1930: 20,6% tegen 17% van de beroepsbevolking) en de landbouw een groter
aandeel in het nationale produkt leverde, was het effect van de crisis waarschijnlijk
groter. De enorme daling van de landbouwprijzen op de wereldmarkt veroorzaakte
ongekende moeilijkheden. Toch kan alleen het verschil in de betekenis van de
landbouw voor de economie van beide landen niet verklaren waarom de
landbouwpolitiek die Nederland ontwierp, in België ondenkbaar was. Zonder er een
programmatische zin aan te geven heeft de Nederlandse regering in feite, eerst via
deelmaatregelen en toen door de samenvattende crisislandbouwwet van 1933, ten
aanzien van deze sector een beleid gevoerd dat verstrekkende consequenties had
voor de ‘ordening’ van de landbouw en, hoewel het er niet uit was afgeleid, toch
een zekere verwantschap toondemet de van zoveel kanten aangedragen theorieën
over de reorganisatie of vervanging van het vrijemarktkapitalisme. In België werden,
zoals ook uit De Mans Plan van de Arbeid bleek, andere problemen centraal gesteld.
Toen de wegens zijn hervormingsgezindheid en financiële deskundigheid geprezen
Paul van Zeeland in juni 1934 voor het eerst minister werd, volgde al in augustus
een diepgaande reorganisatie, niet van de landbouwmaar van het bankwezen: een
van de elementen daarvan was de ‘splitsing’ der gemengde banken. En toen Van
Zeeland in 1935 zelf de leider werd van een echt hervormingskabinet, was opnieuw
het probleem van de financiële macht een van de belangrijkste kwesties in zijn
programma.
Geheel verschillend was ook de stijl die in de twee landen voor de uiteindelijke

capitulatie van demunten gekozen werd. Scherp in tegenstelling tot de behandeling
van de devaluatie in België als onderdeel van een nieuwe economische politiek,
stond de vorm die zij in Nederland kreeg. De devaluatie werd door de regering en
vooral door de leider van het kabinet, Colijn, als een nederlaag gevoeld, afgedwongen
door het gebrek aan koelbloedigheid van de andere leden van het goudblok, van
België dat in 1935 capituleerde, van Frankrijk en Zwitserland die op 26 september
1936 door de knieën gingen, en nog die zelfde dag, tegen midder-
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nacht, Nederland, het laatste bolwerk van de gouden standaard, noodzaakten mee
te gaan. In België werd de beslissing om de frank te devalueren overgelaten aan
het daartoe gevormde kabinet onder leiding van Van Zeeland, met Hendrik de Man
als minister van Arbeid. De devalutie (maart 1935) was slechts een aspect van een
veelomvattend programma van economisch herstel, een detail van niet-principiële
betekenis in het geheel van de geleide economie die men zich voorstelde te gaan
ontwerpen. Het paradoxale van de toestand was echter dat de zeer gunstige
resultaten die de devaluatie vrij spoedig had, de behoefte aan radicale economische
hervormingen even snel deden verminderen. In feite is er dan ook tot grote ergernis
van De Man slechts heel weinig van terechtgekomen. Het lot van het Office de
Redressement Economique (OREC) is symbolisch voor deze ontwikkeling. Het werd
in 1935 op verzoek van De Man opgericht als een centrale, die door middel van een
stelselmatige subsidiepolitiek leiding zou geven aan de economische groei; het werd
in 1937 tot een blijvende instelling hervormd en in 1939 definitief opgeheven178.. Wel
echter werd in 1936 voor het eerst sinds 1919 opnieuw ernst gemaakt met de
verbetering van het levenspeil der arbeiders door de inkrimping van de arbeidsweek
tot 40 uur en de verplichting tot het instellen van betaalde vakanties. Maar evenmin
als in 1919 waren dit maatregelen die bedoeld waren als elementen in een radicale
hervorming van het economische stelsel.
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6. De koloniale politiek

De economische crisis veroorzaakte ook in de koloniën veel moeilijkheden. Kongo,
sinds de annexatie in 1908 nauw met België verbonden179., maakte na de oorlog
dezelfde lotgevallen door als het moederland: de depressie werd gevolgd door het
uitbundig optimisme van de late jaren 1920. De terugslag die de Kongolese industrie
in de vroege jaren 1930 trof, was dramatisch. De waarde van de uitvoer viel van
meer dan twee miljard frank in 1929 terug tot nog niet één miljard in 1932; de invoer
die in 1929 ongeveer hetzelfde peil als de export had, werd tot minder dan vijf miljoen
gereduceerd. Tienduizenden Afrikaanse arbeiders moesten worden ontslagen;
talrijke Europeanen keerden naar België terug. Als gevolg hiervan kwam gedurende
enkele jaren de koloniale politiek in de belangstelling van het Parlement te staan -
een uitzonderlijke situatie in een land, waar na de opwinding over het probleem van
de annexatie noch de volksvertegenwoordiging noch de publieke opinie zich er ooit
diepgaandmee had beziggehouden180.. De discussie bleef echter beperkt tot enkele
economische kanten van de zaak. Men werd er zich van bewust dat de snelle en
kost-
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bare industrialisatie, die in 1906 was ingezet met de oprichting van de Union Minière
du Haut-Katanga en die door de regering na 1918 met kracht werd gesteund,
schadelijke aspecten had. In feite was de exploitatie van de rijke Kongolese mijnen
- koper, diamant enz. - in handen gekomen van enkele Brusselse banken, waarvan
de machtige Société Générale verreweg de belangrijkste was. Het was in veel
gevallen niet gemakkelijk om nauwkeurig te onderscheiden tussen de
verantwoordelijkheden van de staat en die van de grote maatschappijen. In deze
periode, waarin in het moederland zelf de invloed van de banken ernstig werd
bekritiseerd, kwam natuurlijk ook hun vrijwel volkomen greep op het Kongolese
bedrijfsleven in discussie.
Het resultaat was echter betrekkelijk gering. De diepere oorzaak daarvan is niet

moeilijk aan te geven: in feite heeft de Belgische staat na 1908 geen eigen koloniale
politiek ontworpen, dat wil zeggen, hij heeft geen andere doeleinden geformuleerd
dan de exploitatie van de kolonie op een zo verantwoord mogelijke manier. Zekere
vormen van indirect bestuur, een zich in de jaren twintig en dertig snel ontwikkelende
en veelomvattende sociale en medische zorg, uitgaande van de nauw met de staat
verbonden grote ondernemingen, een voor Afrikaanse verhoudingen zeer uitgebreid
lager onderwijs, dat hoofdzakelijk werd gegeven door de katholieke missies die van
de Belgische regering uiterst krachtige steun kregen -, dit waren belangrijke
vernieuwingen, in hoofdzaak na 1918 ingevoerd en zij maakten Kongo tot een van
de best uitgeruste Afrikaanse koloniën. Zij hadden echter niet het karakter van een
duidelijke conceptie over de aard en de toekomst van het koloniale bewind. In dit
pragmatisme en deze gebondenheid aan de dagelijkse problemen werden de Belgen
ook niet gestoord door de autochtone bevolking. Het bleek mogelijk de massa van
meer dan tien miljoen mensen verspreid over een enorm gebied te besturen met
een klein ambtenarenapparaat (nog geen tweeduizend man) en een klein leger.
Slechts in enkele heftige godsdienstige bewegingen, beheerst door profetisch
messianisme en door de regering bestreden, uitte zich een geest die men
protonationaal heeft genoemd181., maar die toch nauwelijks aan het bestuur reden
gaf om zich ongerust te maken over de mogelijkheid van nationalistisch verzet. De
crisis heeft dan ook niet tot ingrijpende veranderingen geleid, al heeft zij ertoe
bijgedragen dat de landbouw, die door de zware nadruk op industrialisatie was
verwaarloosd, met veel groter zorg werd gestimuleerd. De overwegende invloed
van het Brusselse kapitaal werd op geen enkele manier gebroken. Evenmin als in
België zelf werd de crisis in de kolonie zo scherp en duurzaam dat zij aan de
hervormingsijver van de vroege jaren 1930 werkelijke kansen bood. Ondanks alle
discussie en onzekerheid bleek de stabiliteit niet verstoord.
De geschiedenis van Nederlands-Indië - met een zesmaal grotere bevol-
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king en een tienmaal groter Europees ambtenarenkorps182. - is natuurlijk nauwelijks
met die van Kongo vergelijkbaar, ook economisch niet: de waarde van de
Nederlands-Indische uitvoer was in 1929 tienmaal hoger dan die van Kongo.
Aangezien ook in deze periode het predominant agrarische karakter van
Nederlands-Indië gehandhaafd bleef, trof de crisis het land met zijn enorme uitvoer
van in prijs sneller dan industrieprodukten dalende suiker, tabak en thee en zijn
belangrijke export van onverkoopbaar geworden rubber ernstiger dan Nederland
zelf en zeker zwaarder dan Kongo. Terwijl de Kongolese export in de periode van
1929 tot 1932 tot iets minder dan de helft werd teruggebracht, zakte de
Nederlands-Indische tot ongeveer een derde. Het effect hiervan op de economie
van het moederland was in het Nederlandse geval waarschijnlijk groter dan in het
Belgische, omdat de economische band sterker was. Men heeft berekend dat de
Nederlandse investeringen in Indonesië van ƒ 750 miljoen omstreeks 1900 in 1915
waren opgelopen tot ƒ 1500 miljoen en in 1929 tot ongeveer ƒ 4000 miljoen; in 1935
was 23% van het nationale vermogen in Indië belegd183.. De bijdrage van Indië in
het nationale inkomen steeg zonder twijfel snel: in 1938, na de depressie en in
slechts langzaam beter wordende omstandigheden, werd het nog op 13,7%
geschat184..
De Nederlands-Indische regering hanteerde dezelfdemiddelen die de Nederlandse

gebruikte, toen zij moest proberen om de gevolgen van de depressie te matigen.
Zij bezuinigde sterk op ambtenarensalarissen, soldijen en pensioenen en moest
elke gedachte aan uitbreiding van het onderwijs en andere overheidsdiensten in
het belang van de inheemse bevolking laten varen; zij ging van 1933 af steeds
verder in de richting van een geleide economie; zij ordende het bedrijfsleven op
soms drastische wijze, reguleerde en beperkte de produktie van bijvoorbeeld suiker
en rubber, stelde grenzen aan de invoer van in het bijzonder Japanse produkten,
die dank zij de devaluatie van de yen uitzonderlijk goedkoop geworden waren, en
bevorderde de opbouw van een eigen Indonesische industrie, op vrij kleine schaal
overigens. Er bestond geen enkele twijfel aan dat haar politiek in de eerste plaats
een ‘lonende basis voor het grootbedrijf’ bedoelde terug te vinden, zoals de
toenmalige Gouverneur-Generaal, De Jonge, het later uitdrukte185.. De belangen
van de Indonesische bevolking werden niet verwaarloosd, maar zij werden - zoals
bleek bij de regeling van de rubberproduktie - aan die van de grote Europese
ondernemingen ondergeschikt geacht. Het effect van de depressie en van de
jarenlang te hoog gehouden waarde van de gulden, waarvan de gevolgen vooral
in Indië uiterst pijnlijk voelbaar waren, was niet alleen dat het bedrijfsleven enorme
verliezen leed en zeer belangrijk moest worden ingekrompen, maar ook dat de
inheemse bevolking moest aanvaarden dat de aanpassingspolitiek voor haar een
ernstige verarming betekende186..
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Gouverneur-Generaal De Jonge, die tijdens zijn ambtsperiode van 1931 tot 1936
de crisispolitiek met kracht en hooghartigheid voerde, had geen eigen visie op de
koloniale toekomst maar wist één ding zeker: de ethische politiek had afgedaan187..
Hij was niet de enige. Op zichzelf is het bepaald niet vreemd dat de ethische politiek,
die behoorde bij een periode van ‘imperialistische’ expansie en bedoeld was om de
welvaart en het welzijn van een passieve inheemse bevolking te bevorderen, in de
jaren twintig uit de mode begon te raken, toen het imperialisme geen inspiratie meer
gaf en de inheemse intellectuelen de rust verstoorden; toch namen het
afbrokkelingsproces en de concepties die de ethische politiek aflosten, eigenaardige
vormen aan. Het is overigens niet mogelijk een datum aan te geven waarop de
ethische politiek verlaten werd. De gouverneurs-generaal uit het interbellum
behoorden allen tot 1931 tot de ethische richting, al voerde een van hen tijdens de
moeilijke economische periode van de vroege jaren twintig een duidelijk conservatief
en met betrekking tot de nationalistische beweging repressief beleid. Sommigen
van de ministers van Koloniën echter waren toen al vervuld van ergernis over wat
zij als de kostbare slapheid van de ethici beschouwden; van 1929 af werd het
departement voortdurend door staatslieden van deze richting beheerd. Toch bleven
de belangrijkste elementen van de ethische politiek in haar oorspronkelijke vorm
bewaard; tijdens de crisis van de vroege jaren 1930 werd er zorgvuldig voor gewaakt
dat het openbare onderwijs voor de inheemse bevolking niet aan de bezuiniging
werd opgeofferd en zelfs het hogere onderwijs, dat van 1920 ontwikkeld werd, bleef
groeien. Er is dan ook geen sprake van dat op dit en andere terreinen de ethische
politiek wezenlijk werd veranderd, laat staan dat haar resultaten werden afgebroken.
Ook in de politiek was dit niet het geval. De zogenaamde ‘indianisatie’ van het

bestuurskorps ging snel voort, geheel volgens de richtlijnen van de ethici. In 1918
werd de Volksraad geïnstalleerd. Dit was een als representatief bedoeld lichaam -
in eerste instantie van 39 man onder wie 15 Indonesiërs - dat voorlopig slechts
adviserende bevoegdheid kreeg, maar dat kennelijk geacht werd te kunnen uitgroeien
tot een echt parlement. In de loop van de volgende decennia werd inderdaad niet
alleen de samenstelling ervan radicaal gewijzigd - van 1931 af telde de raad 25
Nederlanders, 30 Indonesiërs en vijf vertegenwoordigers van de Arabische en
Chinese bevolkingsgroepen -, ook kreeg hij na 1925 het recht mee te werken aan
de wetgeving. Al was in sommige kringen de ergernis over deze zaken groot en
verwierp een zo uitermate invloedrijk man als Colijn in publikaties en redevoeringen
met grote kracht de principes waarop de Volksraad berustte, in feite kon hij ook
tijdens zijn jaren als minister van Koloniën (1933-1937) tegen de eenmaal op gang
gebrachte ontwikkeling niets ondernemen behalve haar remmen. En in een periode
waarin ook in Ne-
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derland twijfel aan de waarde van het parlementaire stelsel bestond, viel dat niet
bijzonder moeilijk. De Volksraad zelf heeft in de crisistijd even gemakkelijk als het
Nederlandse Parlement aanvaard dat de allesbeheersende economische politiek
feitelijk geheel buiten de parlementaire controle kwam te staan.
Maar al bleven enkele elementen van de ethische politiek zodoende gehandhaafd,

toch veranderde de aard van de koloniale politiek. Het stelsel werd ondermijnd.
Daar was een aantal met elkaar samenhangende, maar zeer verschillende redenen
voor. Een ervan was een zwakheid in het systeem zelf. Het was ontworpen tijdens
de bloei van het laat-negentiende-eeuwse imperialisme. Dit heeft tot gevolg gehad
dat de eerste verdedigers ervan, ook al waren zij ervan overtuigd dat aan de koloniale
verhouding - een verhouding van voogd tot pupil - eens een einde zou komen, hun
termijnen berekenden in honderden en niet in tientallen jaren. Toen sommige
Indonesiërs in de jaren 1920 onmiddellijk zekere vormen van onafhankelijkheid
eisten en revolutionaire actie gingen voeren, bleken de ethici daar vrij hulpeloos
tegenover te staan. Eigenlijk paste het Indonesische nationalisme niet goed in het
ethische stelsel, al werd wel geprobeerd het er een plaats in te geven. Het ideaal
van de ethische emancipatiepolitiek was zonder twijfel de assimilatie van de
Indonesische elite aan de Westerse cultuur en de samenwerking van Indonesiërs
en Nederlanders, als gelijken, in een gemeenschappelijk verband. De consequentie
van deze onverzoenlijkheid van ethische en nationalistische doelstellingen was, dat
het nationalisme zich óf scherp tegen de ethische politiek keerde óf moest proberen
haar tot eigenlijk onherkenbare conclusies om te vormen. Typerend voor de
paradoxen in de situatie was de positie gekozen door een aantal Nederlandse
ambtenaren en professoren aan de Indische instellingen voor hoger onderwijs, die
in 1930 een periodiek oprichtten, De Stuw, waarin zij, tegen de richting van het
gouvernement in, pleitten voor een neoethische emancipatiepolitiek leidend naar
een onafhankelijk Indonesisch gemenebest188.. In 1934 moesten zij onder druk van
het bestuur hun publikatie staken. Dit nobele blad kon en wilde niet aangeven
wanneer Indonesië inderdaad onafhankelijk moest worden. Het was paternalistisch
en in sommige opzichten begrijpelijkerwijs even conservatief als de ethici van het
eerste uur: de mogelijkheid van industrialisatie als middel tot versterking en
modernisering van de Indische economie werd niet overwogen. Ondanks al zijn
begrip voor het ongeduld van de nationalisten bleef het toch binnen de limieten van
een voorzichtige en geleidelijke ontwikkelingspolitiek en weigerde het zijn visie op
de toekomst concreet te bepalen.
De geschiedenis van het Indonesische nationalisme tijdens het interbellum - het

behoeft hier niet in details te worden behandeld189. - is overigens verward en moeilijk
te interpreteren. Het kwam uit verschillende bronnen
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voort maar leerde standpunten te combineren die oorspronkelijk onverzoenlijk leken.
Marxisme, mohammedanisme, pan-islamisme, nationalisme vonden een plaats in
dit complex van doelstellingen, zonder dat er van Indonesische zijde, naar het schijnt,
veel aan werd toegevoegd - al was het maar bij wijze van interpretatie - dat de
samenhang van deze elementen op een of andere manier aantoonde. Misschien
is dit een van de redenen geweest waarom de politieke bewegingen of partijen van
de Indonesiërs in deze periode op zo'n onoverzichtelijke wijze tot stand kwamen,
scheurden, werden opgeheven en heropgericht. Wat aan de andere kant treft, is
zowel de continuïteit en de veerkracht van de beweging in haar geheel, ondanks
de soms harde repressie door de regering, als de radicalisering ervan. Op zichzelf
heeft het de regering weinig moeite gekost revolutionaire acties neer te slaan of te
voorkomen. Communistische opstanden op Java en Sumatra in 1926 en 1927
duurden niet lang. De arrestatie van nationalistische leiders als Soekarno in 1929
en 1933, Hatta, Shahrir en anderen in 1934 en hun verbanning uit Java - sommigen
van hen gingen naar het later legendarisch geworden interneringskampBoven-Digoel
op Nieuw-Guinea, gebouwd in 1927 - bleken gemakkelijk uitvoerbaar en wekten
geen ernstige reacties onder de bevolking. Toch was er geen sprake van, dat de
nationalistische beweging door dit soort maatregelen geheel monddood werd
gemaakt. Ook in de jaren dertig, toen de Nederlands-Indische regering haar
activiteiten met grote nauwlettendheid volgde en beperkte, bleef zij in stand. Het is
waar, zij was numeriek zeer zwak. De verschillende politieke partijen telden hun
aanhangers bij ten hoogste enkele tienduizenden. In zijn grootste tijd werd alleen
de Sarekat Islam gedurende enkele jaren een echte massapartij. Het probleem van
het nationalisme bleef echter aanwezig. De Nederlands-Indische regering heeft het
niet geelimineerd; zij heeft het niet opgelost; zij heeft ook niet gezocht naar middelen
om het tot een oplossing te brengen.
Misschien is het zelfs juist om te poneren - het is in elk geval gebeurd - dat zij

een haar aangeboden en goed middel uitdrukkelijk heeft afgewezen. Toen in 1936
een gematigde Indonesische nationalist in de Volksraad een petitie voorstelde,
waarin gevraagd werd om een Indisch-Nederlandse conferentie die op korte termijn
een nieuwe staatsinrichting moest ontwerpenmet autonomie voor een democratisch
Indië, vond hij daar een meerderheid voor190.. Zowel in het paleis van de
Gouverneur-Generaal als in Den Haag werd de petitie met wantrouwen bekeken
en in 1938 werd zij bij koninklijk besluit afgewezen. Dit was een tragisch besluit. De
petitie was bedoeld als uitdrukking van de wens tot samenwerking van de
Nederlandse en de Indonesische democratie tegen de bedreiging van het fascisme191..
Het besluit was echter ook onvermijdelijk, gegeven de zwakte van de nationalistsiche
beweging en de stemming van de Nederlanders in Indië,
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die een ontwikkeling zoals in de petitie gevraagd niet zouden hebben aanvaard. In
de loop van de jaren twintig en dertig was de Nederlandse bevolking in Indië zeer
conservatief geworden. Zij had zich op het eind van deWereldoorlog georganiseerd
in politieke partijen die steeds sterker het accent gingen leggen op de verdediging
van de zuiver Nederlandse belangen en zij wilde van de oude idealen zoals
assimilatie en associatie niets meer weten. Toen de Nederlandse protestanten in
Indië in 1917 een politieke partij oprichtten, doopten zij die met trots ‘Christelijk
Ethische Partij’. In 1929 voelden zij zich gedwongen haar ‘Christelijk Staatkundige
Partij’ te noemen, zo sterk was de ethische politiek ook voor hen synoniem geworden
met slappe toegeeflijkheid192.. De ethiek was voorbij. Het nationalisme was in
Nederlandse ogen verwerpelijk. Er was een nieuw stelsel nodig.
Het nieuwe systeem dat van de late jaren twintig af in de plaats van de ethische

richting werd gesteld, heeft geen naam en geen duidelijk gezicht, of liever, het valt
buiten de gebruikelijke categorieën van links en rechts, van progressief en
conservatief. Colijn was een voorstander van de nieuwe richting. Hij was gekant
tegen de Volksraad met zijn - zo meende hij - onmogelijke opdracht om een in haar
overweldigende meerderheid ongeletterde volksmassa te vertegenwoordigen en
om de eenheid te symboliseren van een land waarvan de totaal verschillende delen
slechts door het Nederlandse bestuur bijeengehouden werden. Zijn oplossing was
een federalistische structuur, de opbouw van min of meer representatieve lichamen
van beneden af, werkend in veel kleinere gebieden dan de Volksraad moest doen
en langzaam groeiende naar meer zeggenschap. Het Indonesische nationalisme
minachtte hij als de dwaling van een handvol door hun Westerse opvoeding
verbijsterde geesten, die een bewuste Indonesische natie veronderstelden daar
waar slechts een aantal nog weinig ontwikkelde en zeer verschillende volkeren
waren. Dit was een oprecht conservatieve positiebepaling. Colijn voelde ook sterke
verwantschap met de geest van de opleiding voor Indische bestuursambtenaren,
die in 1925 dank zij de subsidie van de grote ondernemingen aan de Utrechtse
universiteit kon worden opgericht als concurrent en opponent van de
Indologenfaculteit in Leiden met haar ethische overtuigingen193.. Maar ook in Leiden
veranderde de mentaliteit. Indien men mag aannemen dat tot in de jaren twintig de
Leidse school nooit nauwkeurig had gekozen tussen het ideaal van verwestersing
en europeanisering aan de ene kant en aan de andere de zorg voor en de
systematisering van de eerbiedwaardige Indonesische volktradities - zoals de adat194.
-, dan is de wending duidelijk: vanaf de jaren twintig lag de nadruk op het pluralisme
van de Indische maatschappij en op het dualisme van haar economische stelsel -
inheems en westers-modern - in plaats van op assimilatie en associatie195.. Toch
verzetten de lei-
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ders van de Leidse school, Snouck Hurgronje en Van Vollenhoven, zich heftig tegen
denkbeelden zoals die van Colijn en vonden zij vooral zijn mening over het
Indonesische nationalisme kleinzielig en rampzalig.
Het merkwaardige nu is dat de ‘ideoloog’ van het nieuwe stelsel, A.D.A. de Kat

Angelino, die in Leiden had gestudeerd, Colijns ideeën juist zeer bewonderde, het
federalisme verdedigde en het Indonesische nationalisme onzinnig en verwerpelijk
vond196.. De Kat (1891-1969) publiceerde in 1929 en 1930 de drie delen van zijn in
opdracht van de minister van Koloniën geschreven Staatkundig beleid en
bestuurszorg in Nederlandsch-Indië197.. De stijl is barok en retorisch, de geleerdheid
van deze indoloog en sinoloog is overstelpend. Maar nergens vindt men een
welsprekender pleidooi voor Nederlands roeping om in de koloniën een hoge
synthese van Oost en West tot stand te brengen door middel van deskundig
leiderschap en intensieve zorg voor de inheemse ziel. Van het hele complex van
missiebesef, idealisme, Nederlands nationalisme en diepgaande belangstelling voor
het Oosten zelf, dat met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en liefde werd
bestudeerd en in ontelbare publikaties beschreven, vatte De Kat het innerlijke
verband. De idealen van het twintigste-eeuwse, conservatieve kolonialisme vonden
hier hun meest omvattende uitdrukking. Nauwelijks echter was het boek verschenen
of de praktische taak van het bestuur werd teruggebracht tot radicale bezuiniging.
En toen in de late jaren dertig weer iets meer ruimte voor opbouwend werk scheen
vrij te komen, schoof de Tweede Wereldoorlog al deze theorieën met geweld opzij.
Na 1945 bleken zij nergens toe te dienen.
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7. Een opmerking over de letterkunde

De geschiedschrijver van de negentiende-eeuwse Lage Landen is herhaaldelijk in
staat bij zijn analyse van sociale en politieke verandering de ontwikkeling van de
cultuur en meer in het bijzonder de letterkunde te betrekken. Romantiek, positivisme,
liberalisme, socialisme en zoveel andere bewegingen vonden niet alleen uitdrukking
in de letterkunde, zij waren soms literair voor ze politiek werden. Zodoende is het
bij een algemene beschrijving van de negentiende eeuw vaak mogelijk enkele
auteurs of enkele literaire stromingen een functie te geven in het historische betoog.
Voor het interbellum is dat veel minder eenvoudig. Geen van de grote letterkundige
of artistieke vernieuwingen uit het Europa van deze periode heeft in de Lage Landen
werkelijke invloed uitgeoefend op de discussie over de maatschappij - behalve
wellicht (maar hoe verward en onvruchtbaar!) het humanitaire expressionisme van
het Vlaamsche Front in zijn eerste fase198.. De negentiende-eeuwse dichters van
formaat - Bilderdijk,
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Potgieter, Verwey, Gorter - hielden er gedecideerde opvattingen over de
maatschappij op na en al gebruikten zij hun poëzie niet als instrument om hun
persoonlijke evangelie bekend te maken, hun dichterlijke visie vormde onmiskenbaar
en opzettelijk een deel van hun totale visie op God, mens en maatschappij, op wat
er in de wereld gebeurde en wat er zoumoeten veranderen. De belangrijkste dichters
van het interbellum kenden zo'n overkoepelende conceptie niet. Natuurlijk komt ook
hun werk voort uit een interpretatie van de eigentijdse werkelijkheid en is het
gebonden aan de tijd waarin het ontstond - doordat de individu in deze poëzie zoekt
naar zijn plaats in of tegenover de maatschappij, zich uitdrukt in een taal die voor
zijn tijdgenoten verstaanbaar is en zich, in de jaren dertig, uitspreekt tegen het
nationaal-socialisme. Maar in al haar tijdgebondenheid bleef de poëzie van de grote
dichters uit deze jaren - A. Roland Holst, J.C. Bloem, Martinus Nijhoff - los staan
van contemporaine levensbeschouwelijke of politieke bewegingen. Zij zocht geen
‘oplossing’ voor andere dan individuele problemen; zij had geen ambitie een functie
te vervullen; zij was politiek, sociaal en wijsgerig op geen enkele manier dynamisch.
Misschien was zij juist in deze negatieve zin representatief voor de tijd van haar
ontstaan: een periode van zorgvuldig georganiseerde stabiliteit. In een andere zin
was zij dat overigens zeker niet. Tegenover de luidruchtige en retorische
uitdrukkingswijze van de politiek uit die dagen ontwikkelden de beste dichters in
soms jarenlange oefening een bondigheid en nauwkeurigheid die in de Nederlandse
literatuur daarvoor en daarna misschien nooit werden geëvenaard.
Natuurlijk maakten de internationale dreigingen van de jaren dertig ook op de

auteurs van Nederland en België diepe indruk. Het oeuvre van enkele belangrijke
schrijvers werd er ingrijpend door beïnvloed. Verreweg de beroemdste auteur uit
het interbellum, de historicus Johan Huizinga (1872-1945), werkte zijn interpretatie
van de Europese cultuurgeschiedenis uit op een manier die in veel opzichten
beheerst werd door de tijdsomstandigheden. Zijn Herfsttij der Middeleeuwen (1919)
en zijn Erasmus (1924), die zijn reputatie vestigden, waren in zekere zin te
beschouwen als creaties ontstaan uit zuiver persoonlijke motieven en
belangstellingen. Zijn In de schaduwen van morgen (1935) was een felle aanval op
wat hij als de barbarisering van de Europese beschaving beschouwde, een
barbarisering die de monsterlijke systemen van marxisme en fascisme had
voortgebracht. In zijn uitzonderlijke en stoutmoedige Homo Ludens (1938) schikte
Huizinga thema's waardoor hij sinds de jaren 1890 geboeid werd, op zo'n wijze dat
zijn theorie over het spelkarakter van de cultuur een aanklacht werd tegen de tijd
waarin hij leefde en een pleidooi voor herstel van edele tradities en onzelfzuchtige
moraliteit.
Als gevolg van de confrontatie met het nationaal-socialisme hervond de

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



140

Nederlandse letterkunde tot op zekere hoogte haar negentiende-eeuwse rol: zij
werd opnieuw tot instrument van een levensbeschouwing. Het duidelijkst is dat in
de carière van twee zeer intiem bevriende literatoren - E. du Perron (1899-1940)
en Menno ter Braak (1902-1940). Na een beginperiode, waarin hun kritische geest
niet veel meer scheen voort te brengen dan een enigszins cynisch nihilisme, toonden
zij zich in de jaren dertig in wat in elk geval voor Ter Braak de ware gedaante was:
die van hartstochtelijke moralisten. Maar toen zij de strijd tegen het
nationaal-socialisme aanbonden, waren zij gedwongen een in wezen defensieve
en, als men wil, conservatieve houding aan te nemen. Zij hadden geen enkele
pretentie een nieuwe visie te vertegenwoordigen. Zij zochten integendeel uit het
verleden dat te behouden wat zij als waardevol beschouwden. In zoverre doorbreekt
hun werk de stabiliteit van deze periode niet. Dit wil niet zeggen dat deze polemisten
en essayisten zich thuis voelden in hun nationale omgeving en die prezen. Zij waren
van nature beeldenstormers. Zij verachtten de gemeenplaatsen van de nationale
traditie, zij bestreden de zelfgenoegzaamheid van de Nederlandse establishment
en zochten hun voorbeeld in Stendhal, Multatuli, Nietzsche, de auteurs van de
onzekerheid en de agressie. Zij waren individualisten voor wie metafysica en
godsdienst, esthetica en wetenschap illusies waren, schijnbaar verheven maskers
van domheid of belang. De geestigheid van Ter Braaks betoogtrant, de schaamteloze
subjectiviteit van Du Perrons oordelen schokten en verbaasden lezers die gewend
waren aan een enigszins plechtige voorzichtigheid.
In het laatste grote boek dat hij geschreven heeft, Van oude en nieuwe Christenen

(1937), polemiseerde Ter Braak scherp en intelligent met christendom, marxisme
en fascisme, relativeerde hij de gelijkheidsidee, analyseerde hij de culturele
nivellering van het tijdperk der massa's, ‘ontmaskerde’ hij, zoals hij al zo vaak had
gedaan, de objectiviteitspretenties van de officiële wetenschap. Maar niet daarom
schreef hij dit tragische werk. Het hele boek is een lang, moeizaam gesprek met
zichzelf over de zin van de democratische en humanistische idee; het hele
schitterende betoog bedoelt te tonen dat ook eenman die alle illusies heeft afgeschud
en alle dogma en systeem heeft prijsgegeven, de ‘liberale’ democratie en haar
stelsel van waarden met eerlijkheid en zonder frasen kan verdedigen. Op 14 mei
1940, de dag van de Nederlandse capitulatie, stierf Du Perron aan een hartaanval
en pleegde Ter Braak zelfmoord.

Eindnoten:
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XI. De Tweede Wereldoorlog
1. Verovering, aanpassing en collaboratie

Vroeg in de ochtend van 10 mei 1940, omstreeks vier uur, begon de Duitse aanval
op de Lage Landen. Er was geen oorlogsverklaring aan voorafgegaan. Het Belgische
leger telde tegen de 600 000, het Nederlandse ongeveer 300 000man. De Belgische
bewapening was veel beter dan die van de Nederlanders. Sinds de Eerste
Wereldoorlog had België meer aan de defensie uitgegeven dan zijn buurland. In
beide staten echter was de luchtmacht te klein en te ouderwets en was ook het
luchtafweergeschut geheel onvoldoende1.. Geen van beide legers had genoeg tanks.
Beide naties bleken machteloos toen de numeriek niet wezenlijk sterkere aanvallers
juist van de luchtmacht en het tankwapen gebruik maakten om ze met enkele snelle
acties te overrompelen. Daarop was niet gerekend. In België en Nederland werd
voor 10 mei gehoopt dat de legers enige weken, wellicht zelfs maanden, konden
standhouden, in elk geval tot uit Frankrijk en Engeland voldoende hulp zou komen2..
Volgens het oude recept zou de Nederlandse defensie haar centrum in de Vesting
Holland vinden. De Belgen hadden gebroken met de gedachte in Antwerpen een
soortgelijk bastion te bouwen - er was in de negentiende eeuw veel heftige discussie
over geweest. Zij zochten nu bescherming in de versterking van het Albertkanaal
en in de IJzeren Muur die Koningshooikt (ten zuidoosten van Lier) met Waver,
hemelsbreed ruim 40 kilometer ten zuiden daarvan, verbond (de K-W-linie) en
waaraan veel geld en moeite waren besteed.
Al op 10mei echter bezetten Duitse parachutisten strategische punten in de centra

van de Nederlandse en Belgische verdediging. Niet alleen immers rukten de Duitse
troepen de oostgrenzen over, de luchtmacht begon ook ver achter het front
onmiddellijk met haar aanval. Een belangrijk deel van de Nederlandse en Belgische
militaire vliegtuigen werd verwoest. Vanuit het vliegveld Waalhaven dat zij hadden
veroverd, trokken Duitse soldaten op naar de Maasbruggen in Rotterdam en zij
slaagden erin die te bezetten. Ook de Moerdijkbrug kregen zij vroeg in handen. In
België veroverden zij twee bruggen over het Albertkanaal al voor de hoofdtroepen
daar aankwamen. Eben-Emael bij de Maas, het modernste fort van België en
essentieel voor de bescherming van Luik, werd door in zweef-
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vliegtuigen aangevoerde luchtlandingstroepen aangevallen; het capituleerde op 11
mei. In de nacht van 11 op 12 mei trok het gros van de Belgische strijdkrachten zich
op de K-W-linie terug. Intussen had de Nederlandse strijdmacht verschillende posities
ten zuiden van de grote rivieren reeds verlaten. Tegen de Duitse pantserdivisies
bleek in Limburg en Brabant noch de Maaslinie noch de westelijk daarvan gelegen
Peel-Raamstelling zelf maar korte tijd houdbaar. In de ochtend van de eerste dag
passeerden de Duitse colonnes ook de linies tussen Mook en Nijmegen en die ten
noorden daarvan. Zij overschreden tegelijkertijd op enkele plaatsen de IJssel. Wat
Drenthe, Groningen en Friesland betreft: al op 10 mei veroverden betrekkelijk kleine,
maar goed bewapende troepen deze provincies zonder op veel tegenstand te stoten.
Gedurende de volgende dagen rolde de Duitse oorlogsmachine wat langzamer

door de Nederlanden. Zij naderde de Grebbelinie; zij besliste in feite de strijd in
Noord-Brabant, al duurde het nog even voor de hele provincie was veroverd. Het
bleek volstrekt onmogelijk voor de Franse troepen die de Nederlanders op 11 mei
in Noord-Brabant te hulp probeerden te komen, om de debâcle af te wenden. Op
12 mei, pinksterzondag, bereikte de Duitse strijdmacht de Moerdijkbrug die de
luchtlandingstroepen sinds 10mei hadden weten te behouden; die zelfde dagmaakte
zij de toegang tot de Afsluitdijk vrij en veroverde zij een belangrijk deel van de
Grebbeberg. Pinkstermaandag, 13 mei, werd voor de aangevallenen een dag van
rampen. Een Duits pantserleger begon door de Ardennen tussen Namen en Sedan
heen te breken. Die zelfde dag viel de Grebbelinie. De Vesting Holland was nu
toegankelijk aangezien de laatste verdedigingslinie - de befaamde Waterlinie - nog
niet voldoende in gereedheid was gebracht: de inundaties waren lang niet voltooid.
De Nederlandse militairen hadden op een zo snelle nederlaag niet gerekend. Op

10, 11 en 12mei meenden zij ondanks alles nog reden tot enig optimisme te hebben.
Dat was op 13 mei niet goed meer mogelijk. Van hun kant echter waren ook de
Duitsers teleurgesteld. Zij hadden een volledige ineenstorting van de defensie al
op 10 mei niet voor onwaarschijnlijk gehouden3.. Op 10 mei hadden zij bovendien
vanuit de lucht Den Haag willen innemen, maar dat was mislukt. In Rotterdam
behielden zij weliswaar de Maasbruggen maar er lagen belangrijke Nederlandse
troepen tegenover. Tegen de avond van 13 mei werd besloten dat de zaak de
volgende dag moest worden geforceerd, desnoods door de stad vanuit de lucht
kapot te bombarderen. Om half elf in de ochtend van 14 mei werd van de
Rotterdamse garnizoenscommandant geëist de stad over te geven; deed hij dat
niet dan zou zij volledig worden vernield. Een reeks misverstanden en aarzelingen
volgde. Het resultaat was dat, tegen de wil van de Duitse commandant ter plaatse,
vroeg in de middag het centrum van Rot-
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terdam gedurende een klein kwartier werd gebombardeerd. De middenstad vloog
in brand. Zij brandde dagenlang. Pas op 16 mei kon men het gevaar van verdere
uitbreiding van het vuur bedwingen. Hoeveel slachtoffers er onder de burgerij vielen
is niet precies bekend; minder dan 1000 waarschijnlijk4.. Er werden meer dan 24
000 woningen verwoest, 2500 winkels, 1200 fabrieken of werkplaatsen, 500 cafés,
70 scholen, 21 kerken, 20 grote bankgebouwen, 12 bioscopen, 4 ziekenhuizen, 2
schouwburgen. Rotterdam was de eerste stad in Midden- en West-Europa die zo
werd geteisterd. Spoedig volgden andere, in Engeland, in Duitsland, waar de
verliezen veel groter waren. Alleen het bombardement van Rotterdam echter - en
enkele dagen later dat van Middelburg - had het effect dat ermee werd beoogd: te
vier uur 's middags capituleerde de stad. Inmiddels hadden de Duitsers ook van de
stad Utrecht directe capitulatie geëist op straffe van een bombardement. Toen het
bericht hiervan de opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, generaal
Winkelman, bereikte, enkele minuten nadat hij een verslag van het Rotterdamse
bombardement had gekregen, besloot hij tot de capitulatie van het hele Nederlandse
leger. Het liep toen tegen vijf uur in de middag. De capitulatie sloot echter de
strijdkrachten in Zeeland niet in. Daar waren al vanaf 11 mei Franse divisies in de
gevechten betrokken. Men wist de strijd er tot 17 mei vol te houden. Toen, na een
luchtbombardement van Middelburg - de persoonlijke verliezen waren er kleiner
dan in Rotterdammaar de verwoesting van een prachtig stadsdeel was afschuwelijk
-, capituleerde ook dit laatste bastion. Alleen de marine streed door. Het grootste
deel ervan was op tijd over zee ontsnapt.
Intussen zette de Duitse strijdmacht haar opmars naar de Kanaalkust door

Noord-Frankrijk heen voort. Zij bereikte haar op 20 mei bij de monding van de
Somme. De Belgische troepen raakten in een onmogelijke positie. Wat had de
verdediging van de K-W-linie voor zin nadat de Duitsers ten zuiden ervan westwaarts
waren doorgestoten? Op 15 mei viel de beslissing dat de linie, de trots van de
Belgische defensie, zonder slag of stoot moest worden verlaten. Op 16mei begonnen
de daar gelegerde manschappen zich op de Schelde terug te trekken. Zij waren
zeer gedemoraliseerd maar slaagden erin de schijn te vermijden dat zij ordeloos
op de vlucht sloegen. Hier en daar werd heftig gevochten. Op 17 mei rukten de
Duitsers Leuven, Mechelen en Brussel binnen, op 18mei Antwerpen. Alle tegenstand
concentreerde zich nu in het westen van het land. Op 21 mei overlegde te Ieper de
Franse generaal Weygand met zijn Belgische collega's. Men sprak af dat de Belgen
de Scheldelinie, die al was gepenetreerd, niet zouden houden maar aan de Leie
zouden proberen de Duitse opmars te vertragen en dan geleidelijk naar de IJzer
zouden aftrekken. Dit had tot resultaat dat de Duitsers op 23 mei Gent konden
binnenmarcheren. Op 24 mei begon
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de slag aan de Leie, het eerst in de buurt van Kortrijk. Sommige bataljons vochten
verbitterd, andere gaven zich zonder strijd gewonnen. De slag duurde enkele dagen.
Op 27 mei achtte het Belgische hoofdkwartier de situatie hopeloos en het deelde
dat de Britten en Fransen mee. De Duitsers eisten een capitulatie zonder
voorwaarden. Omstreeks elf uur in de avond werd dit door de Belgische
opperbevelhebber, koning Leopold III, aanvaard. Van enig overleg met de Fransen
en Britten, wier in België strijdende troepen door dit eenzijdige besluit in ernstige
moeilijkheden kwamen, was geen sprake geweest. De wapenstilstand ging op 28
mei in.
De Belgische en Nederlandse regering, die op 10 mei door de agressie van de

Duitsers werden overrompeld en gedurende de volgende dagen verbijsterd waren
over de snelle resultaten van de bliksemoorlog, waren nogmaar kort aan het bewind.
In Nederland was het het kabinet-De Geer, dat in augustus 1939 was gevormd. Het
had één belangrijke originaliteit: naast christelijk-historischen, antirevolutionairen,
rooms-katholieken en een vrijzinnig-democraat zaten er twee socialisten in. De
Eerste Wereldoorlog had in België socialisten in de regering gebracht. De dreiging
van de TweedeWereldoorlog maakte dat in Nederland mogelijk. In België regeerde
sinds september 1939 het kabinet-Pierlot, het derde dat deze katholieke politicus
in 1939 tot stand had gebracht. Het was samengesteld uit katholieken, liberalen en
socialisten en in januari 1940 grondig hervormd. Nog op 25 april had het wegens
een binnenlandse kwestie zijn ontslag aan de Koning aangeboden die dit op grond
van de internationale toestand de volgende dag weigerde. Zowel voor het
Nederlandse als voor het Belgische kabinet, zowel voor koningin Wilhelmina als
voor koning Leopold III stond vast dat deze landen bij een Duitse aanval het voorbeeld
van Denemarken niet zouden volgen; dit immers had op 9 april 1940 de Duitsers
zonder tegenstand laten binnenrukken. Maar wat zouden de regeringen doen
wanneer de strijd moest worden opgegeven? Dit was niet duidelijk. Er waren wel
enige regelingen getroffen om ervoor te zorgen dat de staten, als zij veroverd werden,
niet in een bestuurlijke chaos zouden storten. Iedereen besefte immers dat het de
zittende ministers niet zou worden toegestaan aan te blijven onder een
bezettingsregime, gesteld al dat zij zo'n arrangement hadden gewild. Er was echter
geen beslissing genomen over de vraag of de vorsten en de kabinetten het land
moesten verlaten wanneer de verdediging zou worden opgegeven5.. Blijkbaar vereiste
het individualisme van de politieke cultuur uit deze tijd dat een dergelijk besluit van
persoonlijke overwegingen afhankelijk bleef.
In Nederland zijn voor een deel principiële argumenten, voor een deel echter

externe omstandigheden er de oorzaak van geweest dat ondanks alle
meningsverschillen zowel het vorstenhuis als het voltallige kabinet ongeveer
tegelijkertijd naar Londen is uitgeweken. Al op 10 mei vertrok-
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ken de minister van Buitenlandse Zaken (Van Kleffens) en die van Koloniën (Welter)
naar Engeland. Op 12 mei volgde het prinselijk gezin: Juliana, Bernhard en hun
kinderen. Op 13 mei verliet koningin Wilhelmina Den Haag. Zij deed dit geheel op
eigen verantwoordelijkheid. Zeker, de ministers hadden het haar aangeraden maar
zij had weinig vertrouwen in hen en wenste geen adviezen over een beslissing die
uitging boven de partijpolitiek waaruit het kabinet voortkwam, een beslissing die van
waarlijk nationale proportie was en dus alleen afhankelijk van haar zelf als
verpersoonlijking van de natie. Zij besloot naar Zeeland te gaan en daar, zoals
koning Albert in de Eerste Wereldoorlog aan de IJzer, de strijd voort te zetten. Het
bleek onmogelijk. Voor de Engelse torpedobootjager die haar in Hoek van Holland
aan boord nam, was de vaart naar een haven in Zeeuws-Vlaanderen veel te riskant.
Laat in de middag landde de Koningin ten slotte in Harwich. Die zelfde dag besloot
de meerderheid van deministers, die van het reisdoel der Koningin niet op de hoogte
waren, eveneens naar Zeeuws-Vlaanderen te gaan; een minderheid wilde in Den
Haag blijven. Maar het liep anders. Ten slotte vertrok het hele kabinet in de vroege
avond van 13 mei naar Engeland nadat het staatsgezag was overgedragen aan
opperbevelhebber Winkelman en, onder hem, aan de secretarissen-generaal van
deministeriële departementen. Verwarring, aarzeling, zwakheid en eigenzinnigheid
hadden de besluitvorming overheerst. Zij hebben niet verhinderd dat op 14 mei, de
dag van de capitulatie, zowel de Koningin als het kabinet zich in Londen bevond.
Op den duur heeft iedereen leren inzien dat dit als de best mogelijke oplossing kan
worden beschouwd.
In België werd deze oplossing niet bereikt. Daar waren niet alleen de uiterlijke

verwarringen nog veel groter, ook was de rol van de Koning, hoewel in sommige
opzichten vergelijkbaar met die van Wilhelmina, er ingewikkelder. Het waren, naast
persoonlijke, twee zakelijke factoren die de situatie op de meest dramatische manier
compliceerden. Volgens de Nederlandse grondwet - zo stond het al in die van 1815
en zo stond het nog in de versie van 1938 - heeft de Koning ‘het oppergezag’ over
de krijgsmacht maar hiermee werd niet bedoeld dat deze dus opperbevelhebber
is6.. In de Belgische grondwet heette het dat de Koning het bevel voert (‘commande’)
over land- en zeemacht. Al in 1831 had de pas gearriveerde koning Leopold I tijdens
de Tiendaagse Veldtocht van de Hollanders hieruit afgeleid dat hij inderdaad als
opperbevelhebber moest optreden. In de Eerste Wereldoorlog deed koning Albert
hetzelfde - hij was de enige vorst in die tijd die zijn gezag zo interpreteerde7..
Aangezien zijn gedrag tijdens deze uitermate moeilijke jaren wijd en zijd werd
geprezen, ja, als waarlijk exemplarisch werd beschouwd, als de beste manier om
in een tijd van nood de nationale functie van het koningschap uit te oefenen, lag het
voor
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de hand dat zijn zoon Leopold III dit grote voorbeeld volgde8.. Zijn ministers
aanvaardden dit als vanzelfsprekend. Vanaf 14mei echter gingen zich tussen Koning
en kabinet buitengewoon ernstige spanningen aftekenen. Toen de Duitsers bij Sedan
een doorbraak forceerden, veronderstelde men eerst dat zij naar Parijs zouden
oprukken. Spoedig werd het duidelijk dat zij op weg gingen naar de Kanaalkust en
zodoende het Belgische leger van het zuiden uit zouden insluiten. De mogelijkheid
dat de Belgische strijdmacht in haar geheel zou moeten capituleren, werd reëel. In
Nederland had generaal Winkelman, daartoe door de regering gemachtigd, de
capitulatie tot stand gebracht maar koninginWilhelmina, het staatshoofd, zette vanuit
Londen de oorlog voort. De Belgische ministers wilden dat Leopold iets dergelijks
zou doen. Hij zou de capitulatie aan zijn generaals moeten overlaten en als
staatshoofd naar Frankrijk moeten uitwijken. Leopold weigerde dit. Evenmin als zijn
vader in 1914 was hij bereid het land te verlaten. Evenmin als zijn vader was hij
bereid te aanvaarden dat België, dat op 10 mei Frankrijk en Groot-Brittannië om
hulp had gevraagd, daardoor alleen al als geallieerde van deze staten behoefde te
gelden en zich dus met hun oorlogsdoeleinden verenigde. Het resultaat hiervan
was dat het kabinet met de Koning brak. Het beslissende en zeer bittere onderhoud
had op 25 mei plaats. Van die zelfde dag dateerde 's Konings proclamatie waarin
hij zijn officieren en soldaten beloofde hun lot te zullen delen. Vanaf 28 mei
beschouwde hij zich als krijgsgevangene. Maar op 31 mei kwam in Frankrijk, te
Limoges, bijna de helft van de Belgische parlementsleden - 170 op een totaal van
369 - bijeen in een vergadering waar het vrijwel voltallige kabinet verscheen. Unaniem
verklaarden de parlementariërs dat zij de capitulatie veroordeelden en zich achter
het kabinet schaarden: België moest de strijd voortzetten.
In Frankrijk bevonden zich grote aantallen politici. Dit houdt verbandmet de tweede

factor die de situatie in België nog zoveel ingewikkelder maakte dan die in Nederland.
Uit Nederland zijn in de meidagen maar weinig mensen uitgeweken; naast een
kleine groep door de ministers meegenomen ambtenaren slaagden niet meer dan
3000 personen erin naar Engeland te ontkomen9.. Het overheidspersoneel bleef op
zijn post. Dit was in België totaal anders. Daar hebben de herinnering aan de terreur
van de Duitse soldaten in augustus 1914, de nabijheid van de Franse grens en
natuurlijk de verwachting dat de Fransen net als in 1914 zouden weten stand te
houden ten minste anderhalf miljoen mensen ertoe gebracht zuidwaarts te vluchten,
onder hen vele leden van het parlement en rijks-, gemeente- en provincieambtenaren.
In Frankrijk echter vonden zij, zo bleek al snel, geen veiligheid; integendeel, zij
raakten er verward in de chaos van Frankrijks nederlaag. Ook het Belgische kabinet
ging daarin politiek en moreel bijna ten onder. Vanuit België werd zijn positie op een
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voor de katholieke premier en diens geloofsgenoten in de ministerraad uitermate
pijnlijke manier aangetast toen de aartsbisschop van Mechelen, kardinaal Van Roey,
na een door Hitler toegestaan onderhoud met de Koning, op 2 juni in de kerken een
herderlijk schrijven liet voorlezen dat een scherpe veroordeling van Pierlots politiek
bevatte. Van Roey keurde de capitulatie van België goed, verweet Pierlot en de
zijnen hun onbezonnen en diep betreurenswaardige kritiek op de Koning en stelde
diens zaak gelijk met het heil van het vaderland10.. Kort daarna verloor Pierlots
kabinet zelf alle vertrouwen in de toekomst. De Franse tegenstand stortte in. Op 17
juni werd de regering opgedragen aan Pétain wiens eerste taak het was om over
een wapenstilstand te onderhandelen: die werd op 22 juni gesloten. Vanaf 18 juni
liet Pierlot via verschillende kanalen Leopold herhaaldelijk weten dat zijn kabinet
na bepaalde zaken te hebben afgedaan, bereid was af te treden om zo de Koning
gelegenheid te geven met Duitsland over vrede te onderhandelen11.. Het was
trouwens ook zelf bereid om na toestemming van Leopold besprekingen met de
Duitse autoriteiten te openen. Met andere woorden: België moest niet, zoals
Nederland, vanuit Londen de oorlog voortzetten. Pas begin juli reageerde de Koning
op Pierlots verzoeningspogingen. Hij wees ze zeer kort en koel af. Blijkbaar kende
hij aan het kabinet geen legitimiteit toe. Het kabinet ontving deze reactie op 8 juli.
Het trok er voorlopig geen consequenties uit.
Toen trad de Vlaamse, katholieke minister van Koloniën, A. de Vleeschauwer,

op12.. Voorzien van door het kabinet in juridisch correcte vorm vastgestelde en zeer
uitgebreide volmachten was hij op 4 juli in Londen aangekomen om de belangen
van Kongo te behartigen en de kolonie wellicht tegen Britse penetratie te
beschermen. Zijn interpretatie van deze opdracht was echter volstrekt tegengesteld
aan het defaitisme van de ministers die hem naar Londen hadden gezonden: hij
was vastbesloten Kongo in de oorlogvoering tegen Duitsland te betrekken. Hij deelde
dit onmiddellijk aan de Britse regering mee. Het was een moment van beslissend
belang. Onder zijn invloed besloot de minister van Financiën, Gutt, - het kabinet
verbleef toen in Vichy - op 30 juli eveneens naar Londen te vertrekken. Hij kreeg
daarvoor de toestemming van zijn collega's. De positie van het kabinet was ook
hopeloos geworden. Leopold had ermee gebroken. De Duitsers beschouwden het
als een illegale emigrantenregering. Onder Duitse druk gingen de Fransen in
augustus dezelfde lijn trekken. Inmiddels was De Vleeschauwer naar Spanje
gevlogen om aan de Frans-Spaanse grens een onderhoud met Pierlot en Spaak te
organiseren. Dit had op 2 augustus plaats. Gutt was daar ook bij. De Vleeschauwer
won. Gutt reisde direct met hem naar Londen mee - zij arriveerden er op 8 augustus
-, Pierlot en Spaak beloofden te zullen volgen. Pas op 22 augustus echter keurde
het kabinet deze beslissing goed; deze toestemming was
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gewenst om de legitimiteit van de stap te onderstrepen, wat inhield dat de acht
ministers die in Frankrijk achterbleven geacht werden ontslag te hebben genomen.
Op 27 augustus vertrokken Pierlot en Spaak. Vele weken werden zij in Spanje
vastgehouden; toen ontsnapten zij naar Portugal. Op 22 oktober kwamen ze in
Londen aan. Daar troffen ze naast De Vleeschauwer en Gutt ook hun vroegere
collega M.H. Jaspar, een uiterst merkwaardige liberaal die al op 21 juni geheel op
eigen initiatief Londen had bereikt en op 23 juni in een radiotoespraak had verklaard
desnoods als enige de wettige Belgische regering, bondgenoot van Groot-Brittannië,
voort te zetten. Vanuit Frankrijk was hij de volgende dag prompt door Pierlot uit zijn
ministersambt ontslagen en het Britse kabinet erkende hem niet. Maar vanaf eind
oktober 1940 kon er bij de Geallieerden geen twijfel meer aan bestaan dat Pierlot,
De Vleeschauwer, Gutt en Spaak geacht moesten worden het door de Duitsers
verjaagde legitieme bestuur van het democratische België te vormen. De vier
ministers waren na lange aarzelingen en verwarrende wendingen tot deze positie
gekomen. Aan Leopold hadden zij tegenstand weten te bieden totdat zij door het
Franse defaitisme werden meegezogen in een politiek die achteraf gezien een
dwaalweg bleek en die zij door uiterlijke omstandigheden ten slotte werden
gedwongen op te geven. Zo kwamen zij eindelijk terecht waar het Nederlandse
kabinet zich al veel eerder had gevestigd.
Leopold III had echter geweigerd het voorbeeld van Wilhelmina te volgen. De

Duitsers werden hierdoor verrast. Dit had waarschijnlijk één effect dat voor België
in elk geval niet ongunstig is geweest: Hitler, die overwoog dat Leopolds
aanwezigheid wellicht onverwachte mogelijkheden voor de Duitsers opende - welke
wist overigens niemand -, besloot in dat land geen burgerlijk, zoals in Nederland,
maar eenmilitair bestuur in te stellen. Al heeft dit, voor zover kan worden beoordeeld,
geen wezenlijk verschil gemaakt en hebben de militairen België niet tegen de nazi's
kunnen of willen beschermen, op enkele punten is de Duitse politiek in België nu
en dan iets langzamer en voorzichtiger geweest. Op den duur echter is Leopolds
besluit om in het land te blijven schadelijk gebleken. Toen de Engelsen ook na de
catastrofe in Frankrijk weigerden de strijd op te geven en in de loop van de jaren
de oorlogskansen keerden, werd Wilhelmina symbool van verzet tegen de diabolie
van het nazisme, het symbool van kracht, terwijl Leopold voor velen het symbool
van zwakte en defaitisme werd. Dat was verre van onbegrijpelijk. Toch verschilden
de uitgangsposities van de twee vorsten niet. Voor beiden was koning Alberts gedrag
in 1914 een voorbeeld. In zekere zin was het op 13 mei aan een toeval te danken
dat Wilhelmina zich niet bij haar troepen in Zeeland kon voegen. Zou zij, wanneer
zij op 13 mei wel in Zeeuws-Vlaanderen was geland, het nog op tijd hebben kunnen
verlaten? Wat zou er zijn gebeurd indien zij in de
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vlucht naar België en Frankrijk verward was geraakt? Hoe zou zij zich in
gevangenschap hebben gedragen (gesteld, wat misschien onvoorstelbaar is, dat
zij niet de hand aan zichzelf had geslagen op het ogenblik dat zij zich aan de vijand
moest overgeven)? Het zijn natuurlijk onbeantwoordbare en dus onzinnige vragen.
Toch kan men zeker zijn dat de eenvoud van haar rechtlijnigheid en haar vaste
overtuiging door God te zijn geroepen haar volk in de strijd tegen de barbaren voor
te gaan, het haar in gevangenschap volstrekt onmogelijk zouden hebben gemaakt
te doen waartoe Leopold wel bereid was: te zoeken naar een basis van
onderhandeling en naar een persoonlijk onderhoud met Hitler. In haar geest was
misschien plaats voor totale wanhoop, niet echter voor defaitisme en compromis.
Koningin Wilhelmina was geen politicus in de zin waarin Leopold dat wilde zijn.

Aan de andere kant hadden haar politieke overtuigingen enige verwantschap met
die van de Belgische Koning. Beiden voelden diepe verontwaardiging over demanier
waarop het parlementaire stelsel in hun land had gewerkt. Beiden minachtten velen
van de politici uit de vooroorlogse jaren, beiden hadden weinig waardering voor de
meeste leden van het zittende kabinet en beiden weigerden zich in de oorlogsdagen
naar de adviezen van hun ministers te voegen. Beiden hoopten dat zij in een nieuwe
tijd zelf een veel grotere rol konden spelen dan in de periode van de parlementaire
democratie, die zij als afgesloten beschouwden. Het oude politieke stelsel met zijn
versplintering en eindeloos geruzie was ineengestort. De erbarmelijke zwakte ervan
was in de meidagen duidelijker dan ooit gebleken. Nu zou het mogelijk worden de
nationale eenheid opnieuw tot leven te brengen in een veel sterker regime dat door
de vorst in overeenstemming met de diepste volkswil zou worden geleid. Zij zagen
zichzelf natuurlijk niet als dictators. Geen van beiden voelde sympathie voor het
fascisme. Beiden echter meenden dat de aantoonbare defecten van het
parlementaire stelsel door henzelf gerepareerd moesten worden en dat, om daartoe
de medewerking van het volk te krijgen, een fundamentele vernieuwing van de
mentaliteit, een soort spirituele wedergeboorte noodzakelijk was. Van deze beweging
dachten zij de voorhoede te zijn.
In de bezette gebieden was men voorlopig slecht op de hoogte van wat de oude

gezagsdragers deden en dachten. In Nederland werd het vertrek, of de vlucht, van
de Koningin en haar regering in het begin over het algemeen niet positief
gewaardeerd. In België werd in de eerste tijd de keuze van Leopold III juister
gevonden dan die van Pierlot. Van concreter belang dan nabespiegeling over het
gedrag van verslagen autoriteiten was echter de nieuwe werkelijkheid van het gezag
dat de Duitsers vestigden. Toen zij hun aanval begonnen, bestonden er duidelijke
beslissingen van Hitler over de toekomstige organisatie van de Lage Landen en
van Noord-Frankrijk: ze zouden een militair bestuur krijgen. Dit, zo werd
gesuggereerd, diende
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te betekenen dat Duitsland deze landen slechts bezet wilde houden zolang de oorlog
dit nodig maakte en hun bij de vrede zou toestaan hun eigen bestaan ongeschonden
voort te zetten. Op 16 mei werd de generaal der infanterie, Alexander von
Falkenhausen, tot ‘Militärbefehlshaber’ benoemd in Nederland en het toen veroverde
stuk van België. Op 19 mei kwam hij in Den Haag aan. Maar toen wist hij al dat
Hitler zijn besluit had gewijzigd: Nederland zou een burgerlijk bestuur krijgen. Op
26 mei arriveerde rijkscommissaris Seyss-Inquart. Op 30 mei reisde von
Falkenhausen naar Brussel en hij ontving daar de volgende dag zijn benoeming tot
militair gouverneur van België en Noord-Frankrijk. In augustus bleek dat het
Groothertogdom Luxemburg niet onder zijn bewind kwam; ook dat kreeg een politieke
commissaris die direct van Hitler afhankelijk was. Tot 13 juli 1944 heeft deze situatie
geduurd. Toen ontsloeg Hitler von Falkenhausen en verving hij hem door een
burgerlijke commissaris maar al in september werd België door de Geallieerden
bevrijd.
Het is in theorie gemakkelijk het verschil tussen het militaire en het burgerlijke

bezettingsregime aan te geven. De militaire regering was ondergeschikt aan het
legercommando, de burgerlijke aan de Führer en de nationaal-socialistische partij.
De eerste zou zich dus vooral moeten inspannen om de bevolking rustig te houden
en de militaire belangen te waarborgen, de tweede moest zich bovendien de
nazificatie van de onderworpen bevolking ten doel stellen. Het is daarnaast, schijnt
het, mogelijk de tegengestelde natuur van deze regimes uit de opvattingen en de
aard van hun leiders af te lezen. Alexander Freiherr von Falkenhausen13. stamde
uit een Pruisisch officieren- en ambtenarengeslacht. Hij was al 62 jaar toen hij de
hoogste verantwoordelijkheid in België op zich nam en hij had een zeer afwisselend
leven achter de rug. Hij was geïnteresseerd in het Verre Oosten dat hij dank zij zijn
verblijf als militair attaché in Tokio (1910-1914) en zijn werk als militair adviseur van
Tsjang K'ai-sjek in China (1934-1938) goed kende. Hij was een andere politieke
mening over België toegedaan dan zijn oom Ludwig von Falkenhausen, die het land
van 1917 tot 1918 had bestuurd en het Vlaamse separatisme had gesteund.
Alexander wilde dat niet. Zijn sympathie ging uit naar de Franse cultuur en de
levensvormen van de Franse hogere standen. Ook in België zocht hij contacten
met de Franstalige adel zoals bleek uit zijn liaison met een gravin uit het beroemde
geslacht Van der Noot dat de voorman van de Brabantse Revolutie van 1789 had
voortgebracht14.. Deze kosmopoliet was geen nationaal-socialist. Hij nam ook nooit
de schijn aan dit te zijn. Maar hij was evenmin een man van allesbeheersende
principes. Hij voegde zich naar de omstandigheden en werkte heel harmonisch
samen met de persoon die het bestuur in België voor een belangrijk deel beheerste
en die, overigens zonder fanatisme - hij was een gelovig protestant -, wel lid van
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de NSDAP en zelfs Ehrenführer van de ss was, Eggert Reeder, een 45-jarige, juridisch
geschoolde ambtenaar15..
De rijkscommissaris in Nederland, dr. Arthur Seyss-Inquart16., was een totaal

andere persoonlijkheid. Hij was in 1892 in Oostenrijk geboren, had inWenen rechten
gestudeerd, had van 1914 tot 1918 met dapperheid en succes als vrijwilliger aan
het Italiaanse front gestreden en was in het machteloze landje dat van de
Dubbelmonarchie na de vrede was overgebleven, advocaat geworden. Hij was een
erudiet en scherpzinnig man, zeer gevoelig voor de grootste vormen van muziek -
Bach, Mozart, Bruckner-, ingetogen en zwijgzaam, wars van demagogie, eenvoudig
in een levensstijl van stoïsche quasi-aristocratische hooghartigheid. Maar hij heeft
zijn rampzalige bestaan laten beheersen door een passie waarvan hij het plebejische
en irrationele nooit heeft doorzien. Hij was er in zijn jeugd mee geïnfecteerd. Hij
heeft er zich niet van kunnen bevrijden. Meedogenloos Duits nationalisme vervulde
hem. Aan de toekomst van het Grootduitse Rijk en de suprematie van de Duitse
wereld was hij, katholiek opgevoed en nooit geheel van het geloof vervreemd, bereid
de meest elementaire normen van menselijk fatsoen ondergeschikt te maken. In
zijn ogen representeerde Hitler de grootheid en de triomf van het Deutschtum.
Seyss-Inquart hielp ijverig bij de Duitse annexatie van Oostenrijk en Tsjechoslowakije
en duldde in de functie die hij voor zijn benoeming naar Nederland in Polen had, er
de gruwelijke terreur van het Duitse bestuur. Nederland kende hij niet. Hij wist echter
wat hij er te doen had. Hij moest dit Germaanse volk anders behandelen dan de
inferieure Polen. Hij moest het natuurlijk gebruiken om aan Duitsland de militaire
overwinning te helpen bezorgen maar tegelijkertijd moest hij het zo omscholen dat
het een integraal deel van het nationaal-socialistische Grootduitse Rijk der toekomst
kon worden. De doelstelling van zijn civiele bewind was een ruimere dan die van
het militaire bestuur in België. Zijn politieke overtuigingen waren onvergelijkelijk veel
strakker en harder dan die van von Falkenhausen en Reeder.
Men is geneigd uit deze gegevens af te leiden dat de Duitse hand lichter op België

moet hebben gewogen dan op Nederland en dat dit - naast andere factoren -
verklaart waarom België de oorlog met veel minder verliezen is doorgekomen. Deze
redenering is echter niet zuiver. De Duitsers kunnen er immers geen principieel
belang bij hebben gehad om een land dat zij door middel van een burgerlijk bewind
hoopten later in het Grootduitse Rijk op te nemen, zwaarder te belasten dan een
land waar zij voorlopig beweerden slechts eenmilitair doel na te streven. Integendeel.
Ook echter als men van dit aspect afziet - wat waarschijnlijk verstandig is, gegeven
het feit dat zowel de onwil van de Nederlanders om zich te laten nazificeren als de
dwingende eisen van de Duitse oorlogseconomie de feitelijke politiek
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veel sterker beheersten dan welke doelstelling op de lange termijn ook - blijft het
bijzonder moeilijk te bepalen wat voor effect het contrast tussen de beide
bezettingsregimes nu eigenlijk heeft gehad. De grote plagen die Nederland teisterden
- de jodenvervolging, de verplichte tewerkstelling van arbeiders in Duitsland, het
voedselgebrek - hebben ook België getroffen, op ongeveer hetzelfde ogenblik. In
beide landen heeft de Duitse overheid bevorderd dat de belangrijkste plaatsen op
alle vlakken van het binnenlandse bestuur door Nederlandse en Belgische
nationaal-socialisten werden ingenomen. In beide landen slaagde de radicaalste
groep onder de Duitse, de Belgische en de Nederlandse nationaal-socialisten, de
ss, er in de loop der jaren in steeds meer macht naar zich toe te trekken. In beide
landen werden zodoende op den duur niet alleen de mensen uitgeschakeld die,
zonder zelf nationaal-socialist te zijn, toch bereid waren aan het Duitse bestuur mee
te werken, maar eveneens Belgische en Nederlandse nationaal-socialisten die
hoopten ook na de oorlog in hun min of meer onafhankelijk gebleven land een
politieke rol van betekenis te spelen. Zij werden vervangen door aanhangers van
de ss, die België en Nederland in het Duitse Rijk wilden doen opgaan.
Zowel het burgerlijke bestuur in Nederland als het militaire in België werd opgezet

als een ‘Aufsichtsverwaltung’, een toezichthoudend bestuur. De ervaring met het
bezettingsregime dat van 1914 tot 1918 in België had gewerkt, heeft de Duitsers er
in 1940 toe gebracht een ander stelsel te kiezen. In de Eerste Wereldoorlog immers
hadden 10 000 Duitse ambtenaren België bestuurd. In de Tweede Wereldoorlog
konden de Duitsers in beide landen met tussen de 1000 en 2000 volstaan. Daartoe
was echter de medewerking van de nationale bestuursapparaten noodzakelijk. Toen
die beschikbaar bleken was een klein aantal Duitse ambtenaren voldoende. Steunend
op een veel groter aantal in deze landen gelegerde politie- en ss-troepen waren zij
in staat de bureaucratieën van Nederland en België voor hun politiek te gebruiken.
Nu was ook tijdens de Eerste Wereldoorlog in België - in elk geval tot 1917 - het
ambtenarencorps voor een belangrijk deel aangebleven, maar het was zowel op
de departementen van staat als in de provincies direct onder Duitse directeuren,
gouverneurs of presidenten geplaatst en bij deze laatsten had de eigenlijke
verantwoordelijkheid gelegen. De toenmalige Belgische regering in ballingschap te
Le Havre had herhaaldelijk laten weten dat zij van haar ambtenaren loyale
samenwerking met de Duitse overheid verlangde en zij had er geen bezwaar tegen
dat dezen een verklaring tekenden waarin zij beloofden niets te zullen doen wat het
Duitse bestuur zou kunnen schaden, een belofte die zij, zoals de grote, fel anti-Duitse
patriot Henri Pirenne het in 1928 formuleerde17., in het belang van hun medeburgers
trouw zijn nagekomen. Tot aan maart 1917, toen de Duitsers de Belgische
eenheidsstaat in een
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Vlaams en een Waals deel splitsten en dus de constitutie aantastten, hebben
Belgische ambtenaren zo correct mogelijk met de Duitse bezettingsautoriteiten
samengewerkt.
In 1940 was de situatie anders. In 1940 werd door de Duitsers niet alleen op de

arbeidskracht van de ambtenaren een beroep gedaan maar werd bovendien van
hen geëist dat zij grotere verantwoordelijkheden op zich zouden nemen dan hun in
1914 gelaten waren. Zij aanvaardden dit, met enige voldoening omdat zij meenden
daardoor meer zelfstandigheid ten aanzien van het Duitse bestuur te zullen
verwerven. Naast de zuiver uitvoerende taak die ook de Belgische ambtenaren van
1914 hadden vervuld, namen de ambtenaren van 1940 een beleidstaak op zich.
Terwijl de Duitsers in 1914 van de ambtenaren loyale onderschikking hadden geëist
en bereidheid uit te voeren wat zij hun voorschreven en wat de Haagse Conventie
van 1907 toeliet, verplichtten zij hen in 1940 tot accommodatie aan de Duitse politiek,
dat is, niet slechts gehoorzaamheid en medewerking aan Duitse maatregelen maar
de overname ervan. De hoofden van de Belgische en Nederlandse bureaucratieën
ontvingen en aanvaardden het recht om besluiten met kracht van wet uit te vaardigen
zodat door het Duitse bestuur verlangde beschikkingen als min of meer legale
besluiten van de nationale overheid konden gelden.
Dat het ambtenarencorps ook tijdens een bezetting zijn werk moest kunnen

voortzetten en zijn verantwoordelijkheden diende te blijven dragen, was in België
in een - al jaren tevoren geformuleerde - wet van 10 augustus 1940 vastgelegd18..
Het was daarbij uitdrukkelijk de bedoeling geweest te voorkomen dat de Duitsers,
wanneer zij het land opnieuw zouden bezetten, een bestuurlijk vacuüm zouden
aantreffen, zoals in 1914, en aan dit feit de vrijheid tot volledige overname van het
bestuur zouden ontlenen. Toen de regering-Pierlot op 16 mei Brussel verliet, kwam
het bestuur volgens de regels bij de secretarissen-generaal te liggen. Zij zetten dit
na de capitulatie voort. De Duitsers zagen dit met genoegen aan. Op 17 juni werd
de wijze van samenwerking van het Duitse en Belgische bestuur formeel geregeld19..
In weerwil echter van de voorschriften, die al in de jaren dertig waren opgesteld en
die de ambtenaren verplichtten in oorlogstijd op hun post te blijven, vluchtten
duizenden in mei 1940 naar het zuiden. Velen van hen werden bij terugkeer
ontslagen - vaak tot tevredenheid van de bevolking, die hun vertrek had afgekeurd
- en vervangen door mensen van wie werd verwacht dat zij een zeer soepele houding
tegenover de bezetter zouden aannemen.
Uiteraard was ook in Nederland al in de jaren dertig allerlei voorbereid om een

crisis bij het uitbreken van de oorlog te beheersen20.. De in 1937 door het kabinet
geformuleerde Aanwijzingen aan het overheids- en semi-overheidspersoneel hoe
zich in zo'n situatie te gedragen waren echter
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nooit voldoende bekendgemaakt. Zij hadden overigens dezelfde teneur als de
Belgische. Het personeel moest in het belang van de bevolking in functie blijven
maar weigeren zich tot schade van de bevolking te laten misbruiken. Voorlopig leek
dat laatste geen reëel gevaar. Op 29 mei werd Seyss-Inquart als Rijkscommissaris
geïnstalleerd en hij beschouwde zichzelf vanaf dat ogenblik als degene aan wie alle
rechten behoorden die de Nederlandse grondwet aan regering en parlement had
toegekend. Die zelfde dag vroeg hij de secretarissen-generaal of zij met hemwilden
samenwerken. Na enig overleg aanvaardden zij dat. Het was een beslissende stap.
Zo zag Seyss-Inquart het: het zal nu, schreef hij op 31 mei tevreden, mogelijk zijn
het hele bestuursapparaat geleidelijk in handen te krijgen21..
Zoals de secretarissen-generaal reageerden, zo reageerde in België en Nederland

de hele maatschappelijke en geestelijke elite: zij koos voor een gedrag precies
tegengesteld aan dat van de mannen die in 1914 in België de positie van de
bevolkingen hadden bepaald. In 1914 hadden de leiders van het economische en
culturele leven in België hun activiteiten gestaakt: de grote bedrijven, de kranten,
de universiteiten gingen dicht. In 1940 bleven zij in België en Nederland wijd open.
Tegenover de politiek van onthouding die in 1914 werd ontwikkeld en die had geleid
tot stagnatie, stond de politiek van accommodatie die in 1940 werd beproefd en
waarvan men hoopte dat zij het economische en sociale leven op gang zou houden.
In 1940 werd de Belgische ervaring van de Eerste Wereldoorlog door de
gezaghebbers kennelijk niet positief gewaardeerd, ondanks de uitgebreide en zeer
patriottische historiografie waarin deze gedurende de jaren twintig was geroemd.
Dat bleek al uit het in de jaren dertig uitgestippelde beleid met betrekking tot de
functie van het ambtenarencorps gedurende een bezetting. Met betrekking tot de
economische bedrijvigheid had noch de Nederlandse noch de Belgische regering
duidelijke richtlijnen gegeven. Op 15mei, vlak voor hun vertrek uit Brussel, ontvingen
Spaak en Gutt drie financiële kopstukken op het ministerie van Buitenlandse Zaken;
blijkbaar zijn tijdens dit onderhoud geen afspraken van principieel belang gemaakt
al ontstond bij de bezoekers, naar zij later beweerden, de indruk dat de ministers
de stopzetting van de industriële activiteiten waartoe in 1914 was besloten, niet
wenselijk achtten22.. Hoe dat zij, op 19 mei, kort na het vertrek van de regering maar
ruim voor de capitulatie een feit werd, begon een van hen, de hoogste economische
autoriteit in België, Alexandre Galopin, in zijn eigen kantoor met mensen uit de
bankwereld en de industrie overleg te voeren over het economische beleid dat onder
een bezettingsregime gevoerd moest worden. Galopin was gouverneur van de
financiële groep Société Générale de Belgique, het grootste financiële imperium in
België, dat onder zijn bereik zeer veel verschillende belangen had, van verzekeringen
en mijnen tot ondernemingen in Kongo en scheep-
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vaartmaatschappijen. Galopins positie was vergelijkbaar met die van Emile Francqui,
die in 1914 directeur van de bank Société Générale was geweest. De Franstalige
patriot Francqui had in 1914 vorm gegeven aan de onthoudingspolitiek. De
Franstalige patriot Galopin organiseerde in 1940 de economische accommodatie.
Het is niet moeilijk een aantal concrete feiten op te noemen die dit opmerkelijke

verschil verklaren. De belangrijkste zijn zonder twijfel, ten eerste, dat het Duitse
leger in 1914 in Frankrijk tot staan werd gebracht en dat Frankrijk niet capituleerde;
ten tweede, dat de Belgische voedselvoorziening in 1914 door middel van de
Commission for Relief en het Nationale Comité min of meer bevredigend kon worden
geregeld zonder dat daar een Belgische bijdrage aan de Duitse oorlogsinspanning
tegenover stond, een situatie die - dat was onmiddellijk duidelijk - in 1940 niet
mogelijk zou zijn aangezien de Britten deze keer in hun blokkade van het continent
geen gat zouden toelaten waardoor voedsel naar België kon worden gebracht. Moet
men aannemen dat ook factoren van psychologische aard de mensen er in 1940
toe hebben gebracht andere dingen te doen dan hun voorgangers in 1914? Men
zou kunnen vermoeden dat de Belgen in 1914, nog steunend op een
negentiende-eeuws nationalisme, veel minder dan het gespleten België van 1940
bereid zijn geweest om compromissen met de vijand te sluiten. Vergelijking met de
houding van Nederland in 1940 ontneemt echter geloofwaardigheid aan deze
hypothese. De Nederlanders immers vormden in 1940 een zeer hechte en
zelfbewuste natie, hechter en zelfbewuster dan de Belgische in 1914. Toch verschilde
de ambtelijke en economische accommodatiepolitiek waartoe zij in 1940 besloten
niet principieel van de Belgische. Waarschijnlijk is het beter de tegenstelling op een
andere manier te karakteriseren. De beslissing van 1914 om veel van de
economische bedrijvigheid en het werk aan kranten en universiteiten te staken was
een politieke beslissing, die door de economische omstandigheden mogelijk werd
gemaakt. De beslissing van 1940 om met deze dingen juist in zo normaal mogelijke
vormen door te gaan was een in wezen om economische redenen genomen
beslissing die echter grote politieke consequenties had. Het economische motief
had in 1940 het politieke motief van zijn plaats gedrongen en dat is na de ervaring
van de jaren van economische crisis die men pas had doorgemaakt, ook niet
onbegrijpelijk. Met patriottisme heeft dat eigenlijk niet van doen. Het
allesoverheersende belang dat in 1940 aan de voortzetting van de economische
activiteit werd gehecht, werd geprezen als bewijs van groot vaderlandslievend
verantwoordelijkheidsgevoel en van opofferingsgezindheid en wellicht - wie kan dat
meten? - werd het ook zo gevoeld. De vergelijking met 1914 toont slechts hoeveel
ruimte het politieke element aan het economische had moeten afstaan.
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Galopin en de economische kopstukken met wie hij in regelmatig overleg stond
meenden in mei en juni 1940, net zoals de hoogste bestuursautoriteiten, dat de
industrie het in de oorlogsdagen stilgevallen werk onmiddellijk moest hervatten. Om
de juistheid hiervan aan te tonen ontwikkelde hij een uitgebreide redenering die in
brede kring als overtuigend werd ervaren23.. Het uitgangspunt was dat Belgiës eigen
voedselproduktie slechts in de helft van de behoeften voorzag. De rest moest dus
worden gekocht in het buitenland, dat wilde nu zeggen Duitsland, en de van Duitsland
afhankelijke gebieden. Daartoe was, rekende hij, jaarlijks ongeveer zes miljard frank
aan inkomsten uit export nodig. Dit geld moest worden verdiend, en wel door de
industrie. De heropening van de fabrieken zou bovendien de werkloosheid die tot
boven de omvang van de donkerste crisisjaren dreigde te groeien, verminderen.
Maar zij bracht twee ernstige problemen mee. Daar was ten eerste de vraag of, en
zo ja, in welke mate, de industrie voor de Duitse militaire inspanning mocht worden
gebruikt. Het was duidelijk dat - zoals artikel 115 van het Belgische Wetboek van
Strafrecht aangaf - de levering van wapens aan de bezettendemacht verboden was
en dat in het algemeen transacties met de vijand niet mochten worden gedaan
wanneer het doel alleen het maken van winst was. Maar waar lag precies de grens
tussen militaire en niet-militaire goederen? In een brief van 16 mei 1941 bekende
Gutt, de Belgische minister van Financiën te Londen, dat hij het niet wist. Men zou
in België, schreef hij aan een vriend, geen oorlogsmateriaal willen produceren; men
kan dat echter niet nalaten want heden ten dage ‘tout est guerre’24.. Het tweede
probleem was de schaarste van de grondstoffen. Schaarste vereist distributie.
Galopin en zijn collega's wilden ervoor zorgen dat deze niet door de Duitse overheid
werd geregeld maar door het Belgische bedrijfsleven zelf. Een goed sluitend systeem
was, zo ging het betoog verder, pas dan mogelijk wanneer de Belgische industrie
zichzelf hechter in bedrijfstakken organiseerde. De grote industriëlen en bankiers
dienden samen te werken om de overlevingskansen én van de Belgische bevolking,
die voedsel nodig had, én van de gehele industrie te vergroten. De grondstoffen
moesten eerlijk over de verschillende ondernemingen worden verdeeld die dan ook
alle hun aandeel in de produktie voor Duitsland moesten leveren. Daartoe was
uiteraard enige controle op de bedrijven nodig; die zou door de Belgen zelf worden
uitgeoefend. De geest waarin dit alles was opgezet was behoudend: solidariteit en
handhaving van de relatieve betekenis der verschillende bedrijven - die natuurlijk
alle in absolute zin hun produktie zouden moeten beperken - waren de
wachtwoorden, niet concurrentie en groei.
In Nederland bleken al direct na de capitulatie belangrijke sectoren van de industrie

Duitse orders, ook orders voor militaire goederen, te aanvaarden25. hoewel onder
anderen generaal Winkelman dat fel verwierp. Tevens
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bleek dat noch de secretarissen-generaal noch de arbeiders eraan dachten zich
hiertegen te verzetten. In juni groeide het aantal voor de Duitsers werkende bedrijven
snel. In juli probeerde een groep belangrijke persoonlijkheden en organisaties uit
het hele economische leven - industrie, handel, landbouw en veeteelt - door de
oprichting van een Nationaal Comité voor Economische Samenwerking de relaties
met de Duitse opdrachtgevers enigszins te ordenen en de Nederlandse belangen
te verdedigen. Door de Duitse autoriteiten werd dit initiatief, dat hun natuurlijk niet
zinde, overgenomen en heel handig getransformeerd in een voor hen aantrekkelijker
plan. Zij slaagden erin, met volledige instemming van de kopstukken uit het bestuur
en het bedrijfsleven, een proces op gang te brengen dat de Nederlandse industrie
aan de Duitse politiek ondergeschikt maakte. In samenwerking met een kleine
commissie onder voorzitterschap van de Rotterdamse bankier H.L.Woltersom bracht
H.M. Hirschfeld, de energieke en bekwame secretaris-generaal van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart, een organisatie tot stand die men zou kunnen
omschrijven als een vorm van corporatisme beheerst door het leidersbeginsel26..
De industrie, de handel, het ambacht enzovoort werden ondergebracht in hoofd-
en bedrijfsgroepen (met daarboven een Raad voor het Bedrijfsleven), onder
voorzitters die veel meer macht bezaten dan in een democratische gemeenschap
gebruikelijk was. Aangezien de hele organisatie ten slotte uit Duitse inspiratie
voortkwam, is het niet verwonderlijk dat ze veel leek op die welke in België ontstond.
Het praktische belang ervan is overigens niet zeer groot geweest. De Duitsers
immers zijn de twee economieën gaan beheersen door middel van instanties die
zij zelf oprichtten en die voor niets anders dienden dan de directe exploitatie van
de beide landen. Van belang voor de Duitsers was echter wel de bereidwilligheid
waarmee de elites in België en Nederland de eerste stappen zetten op de weg naar
een ordening die velen ook in de jaren dertig al een schoon doel had geleken maar
die nooit voldoende gerealiseerd was.
Het uitgangspunt van de bestuurlijke en economische accommodatiepolitiek was

natuurlijk de gedachte dat de Duitse overwinning, zo zij al niet definitief was, de
toestand in Europa in elk geval vele jaren zou beheersen. Men deed er dus
verstandig aan zich naar de omstandigheden te voegen. De hele politiek werd vaak
voorgesteld als de politiek van het minste kwaad, zakelijk en beperkt, een middel
om de moeilijkheden van de oorlogstijd ordelijk te doorstaan, behoudend van aard
en wezen. In feite was zij dat dikwijls echter niet en zij kon dat ook niet zijn. Zij zat
namelijk vol tegenstrijdigheden. Dat was al in de zomer van 1940 zo. In deze zomer
trad de bezetter voorzichtig op. Hij greep in, maar niet ruw en hij bezat ongetwijfeld
veel prestige. Vooral de Belgische bevolking, die gruwelijke herinneringen aan de
Duitse oorlogvoering in 1914 had, die aan de andere
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kant in mei 1940 met eigen ogen had kunnen zien in wat voor onbeheerste en lelijke
chaos de Belgische en Franse verdediging was ondergegaan, werd blij verrast door
de zindelijkheid van de Duitse zege. Het leek velen niet ondoenlijk om met zulke
redelijke overwinnaars een redelijk compromis te bereiken. Dat was ook nodig omdat
de vrede, die - zoals zeer vele Belgen waarschijnlijk hebben verwacht - snel gesloten
zou kunnen worden, de Duitse overheersing van het continent zou bevestigen.
Mogelijkerwijs zou de accommodatie dus spoedig een meer permanent karakter
moeten krijgen. Dit betekent natuurlijk dat de aanpassing voor degenen die op een
blijvende Duitse hegemonie rekenden, in wezen geen politiek van het minste kwaad
was, niet louter een middel om de bezettingstijd zo goed mogelijk te overleven, maar
een voorbereiding tot een nieuwe Europese ordening. Toen in de herfst van 1940
echter bleek dat Groot-Brittannië in staat was de oorlog voort te zetten en toen in
juni 1941 de Duitsers Rusland binnenvielen, veranderde het beeld. Duitsland was
niet onoverwinnelijk. Dit feit gaf aan de accommodatiepolitiek een nieuwe kleur. Zij
was voor sommigen een voorlopig zich plooien en buigen geweest, voor anderen
een zich schikken in een langdurige Duitse hegemonie, nu kreeg zij het karakter
van steun aan de vergankelijke macht van de nationale vijand die buiten de nationale
grenzen door de Britten, de Russen en de Amerikanen met moed en
niettegenstaande ontzaglijke offers te vuur en te zwaard werd bestreden. Het waren
niet alleen de tegenstanders van de accommodatiepolitiek die haar zo gingen
interpreteren; ook onder hen die haar hadden geïnitieerd en haar zo goed als het
kon probeerden vol te houden, ontstond soms diepe twijfel over de correctheid
ervan27..
Het werd in de loop van de jaren bovendien steeds duidelijker dat de doeleinden

ervan niet of slechts zeer gedeeltelijk werden bereikt. De accommodatiepolitiek had
ervoor moeten zorgen dat de beide volkeren voldoende voedsel in het buitenland
konden kopen. In feite echter heeft Duitsland aan België, dat dit het meeste nodig
had, geen voedsel geleverd. In de winter van 1941 was in dat land, sterker van
import afhankelijk dan Nederland, de voedselvoorziening al onrustbarend slecht.
De volgende winter bracht nog grotere ellende, vooral voor de als gevolg van de
rigoureuze loonpolitiek en de steeds stijgende prijzen veel te slecht betaalde
arbeiders, minder voor de wat ruimer van financiële middelen voorziene groepen
van de bevolking die op de gigantische zwarte markt konden inkopen. Pas in de
loop van 1942 kwam de voeding op een peil dat weliswaar te laag was maar niet
veel lager dan dat in Frankrijk en Nederland. De accommodatiepolitiek had in de
tweede plaats ervoor moeten zorgen dat de bezetter geen arbeiders naar Duitsland
zou deporteren zoals hij eind 1916 en begin 1917 had gedaan toen de Belgische
fabrikanten hun werkplaatsen gesloten hielden. In feite echter hebben de Duitsers
meer
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dan tweemaal zoveel Belgische arbeiders in Duitsland te werk gesteld als gedurende
de Eerste Wereldoorlog en de toevoer uit Nederland was niet kleiner. Het derde
element van de accommodatiepolitiek was de systematische beperktheid ervan. De
Nederlandse en Belgische economie zouden voor de bezetter niet meer mogen
produceren dan voor de handhaving van het levenspeil in het eigen land noodzakelijk
was. In feite echter hebben zij veel en veel meer geleverd dan oorspronkelijk was
bedoeld. Terwijl Galopin in 1940 meende dat een industriële exportproduktie ter
waarde van jaarlijks 6 miljard frank voldoende zou zijn, liep zij in totaal gedurende
de oorlogsjaren tot - naar schatting - 65 miljard op. Ook in Nederland voorzag
niemand in 1940 hoeveel men ten slotte aan de Duitsers zou gaan leveren: ongeveer
een derde van de industriële produktie.
Schijnbaar dicht bij de politiek van aanpassing maar principieel ervan

onderscheiden stond de opvatting van een vrij groot aantal representatieve Belgen
en Nederlanders die in 1940 van de nederlaag gebruik wilden maken om de
maatschappij te hervormen. Zij aanvaardden en ondersteunden de accommodatie
met volle overtuiging. Zij meenden echter dat het bovendienmogelijk was ook positief
profijt van de omstandigheden te trekken. Het was op zichzelf niet hun bedoeling
nauwer met de bezetter samen te werken dan de accommodanten deden.
Collaboratie die neerkwam op de totale vermenging van de Duitse en de nationale
doeleinden verwierpen zij. Maar zij meenden de bezetter ertoe te kunnen bewegen
die dingen tot stand te brengen of toe te laten die zij zelf al vóór de bezetting hadden
gewild. Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog had België iets dergelijks gekend: veel
Vlaamse activisten van toen behoorden tot deze categorie van politieke avonturiers
die dank zij de uitzonderlijke omstandigheden eigen idealen en wensen hoopten te
kunnen verwezenlijken. Het was een lamentabel avontuur geworden. Door de
navolgers van de Vlaamse activisten werd het tijdens de TweedeWereldoorlog ook
niet herhaald; dezen immers gingen over tot volledige politieke en militaire
collaboratie. In het begin van de Tweede Wereldoorlog waren het andere groepen
die opteerden voor de poging om, zonder het nationaal-socialisme als ideologie
over te nemen of als regeringsstelsel te ondersteunen en zonder het nationale
belang aan het Duitse te onderschikken, toch de bezetting zelf tot het uitgangspunt
van wezenlijke hervormingen te maken.
Het waren geen nationaal-socialistische, het waren nationaal-autoritaire verlangens

en initiatieven die toen in vrij brede kring werden uitgedacht en besproken. Een van
de Belgische hoofdfiguren in dit bedrijf was de liberale senator graaf Maurice Lippens
(1875-1956), die een prachtige bestuurlijke en politieke carrière achter de rug had
en nu op rijpe leeftijd nieuwe levensvormen voor zijn land ging verzinnen. Hij bracht
een van voor de oorlog daterend studiecentrum voor staatshervorming opnieuw tot
leven
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en werkte daarmee, vanaf juli 1940, een reeks voorstellen uit die alle tendeerden
naar een als stabiel aangeprezen politiek systeem waarin de Koning grote reële
macht zou krijgen met slechts van hem afhankelijke ministers en waarin de
volksvertegenwoordiging, vergeleken met het stelsel van de parlementaire
democratie, buitengewoon weinig te vertellen zou hebben28.. De bedoeling was
natuurlijk dat de Koning deze staatsvorm spoedig zou kunnen gaan realiseren; men
verwachtte immers dat de totale Duitse overwinning die zomer zou worden erkend
en hoopte dat aan België na de vrede zijn onafhankelijkheid, zij het enigszins beperkt,
zou worden teruggegeven. Aan het studiecentrum dat dit soort plannen beraamde,
werden ook vertegenwoordigers van sterk door het nationaal-socialisme beïnvloede
politieke partijen - het Vlaams Nationaal Verbond, Verdinaso, Rex - uitgenodigd
deel te nemen maar dit was in feite toch niet meer dan een gebaar. De heren van
het centrum wilden bepaald geen nationaal-socialistische revolutie. Dat wilden
andere groepen en individuen - er waren er nogal wat - die in België schema's van
dit type bedachten evenmin. Allen hoopten overigens dat Leopold III hun plannen
binnen niet al te lange tijd zou kunnen gaan uitvoeren. Leopold III was hiervan
natuurlijk goed op de hoogte en de gedachte dat de koninklijke macht vergroot
moest worden was hem uitermate sympathiek. Aangezien hij echter een
krijgsgevangene was, die overigens in zijn paleis te Laken mocht blijven wonen,
heeft hij aan zulke politieke initiatieven geen steun kunnen en willen geven. Het is
ook de vraag of hij, indien hij wel vrij was geweest, de opzet van Lippens'
studiecentrum bijzonder aantrekkelijk zou hebben gevonden. De stabiliteit die Lippens
en vele van zijn geestverwanten in een autoritair koningschap zochten, was
conservatief van aard. Zij zou vooral voor de hoge bourgeoisie gunstige effecten
hebben gehad. In deze zomermaanden echter was Leopold III's trouwste compagnon
uit de wereld van de politiek juist een persoonlijkheid van linkse signatuur. Het was
niemand minder dan Hendrik de Man, in naam de voorzitter van de Belgische
Werklieden Partij.
De Man was in september 1939 vice-premier van Pierlots derde, nationale kabinet

geworden. In januari 1940 trad hij af. Het praktische werk dat hij voor de BWPmoest
doen, liet hij aan een ander over. De belangrijkste opdracht die hij zichzelf stelde
was nog steeds de publieke opinie te mobiliseren tegen de financieel-politieke
bolwerken van de Belgische bourgeoisie. Dit bracht hem tot visies die van de in de
BWP gebruikelijke sterk afweken. Hij achtte de parlementaire democratie een in
wezen liberaal stelsel dat in een massamaatschappij niet goed werkte en in elk
geval de arbeiders niet voldoende nut verschafte29.. In verband daarmee beoordeelde
hij in 1939 het nationaal-socialisme anders dan de meeste socialisten. Volgens de
meesten immers, schreef hij30., was het een ‘rechtse’ beweging
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die tegen ‘links’, dat wil zeggen, de parlementaire democratie was gericht. De Man
zag echter in fascisme en nationaal-socialisme revolutionaire, antikapitalistische
bewegingen die een fase in de algemene evolutie naar een beter geordende en
meer gedisciplineerde wereld vertegenwoordigden. Wilde men in België de
destructieve revolutie van het nationaal-socialisme ontlopen, dan moest de
arbeiderspartij vermijden zich als een obstakel tegen de evolutie te gedragen en
haar energie niet uitputten door aan de strijd van de conservatieven tegen de nazi's
deel te nemen. De uitermate puriteinse neutraliteit die hij tot op de dag van de Duitse
aanval voorstond, hield natuurlijk verband met deze visie. Zij hield ook verband met
zijn hevige afkeer van geweld en zijn diepe twijfel aan de zin van oorlogen in het
algemeen. De Eerste Wereldoorlog, waarin hij als militair had meegestreden, had
immers een overwinning gebracht die door politieke blunders al spoedig totaal was
bedorven.
Vanaf 24 mei 1940 werd DeMan, die zijn officiersuniform weer had aangetrokken

- hij werd op 10 juni gedemobiliseerd -, door de Koning regelmatig geraadpleegd.
Zijn mening stond vast: toen verdere tegenstand onmogelijk bleek, moest Leopold
capituleren en in België blijven. Aangezien de Duitsers de hele oorlog spoedig met
een overwinning zouden beëindigen, moest Leopold proberen een regering te
vormen ongeacht het feit dat het kabinet-Pierlot niet was afgetreden; De Man zou
de premier ervan worden. Toen Hitler koning Leopold op 30mei, tot diens verbazing
en schrik, voor een gesprek uitnodigde, ried De Man hem aan dit niet af te slaan;
wegens Leopolds lichamelijke en geestelijke uitputting na achttien oorlogsdagen
en -nachten moest het bezoek echter in elk geval worden uitgesteld. Ook op andere
manieren liet De Man zijn behoefte om met de Duitse overheid in nauw contact te
komen, steeds weer blijken. Hij was in juni 1940 een man vol optimisme en
dadendrang. De verschrikkelijke vernedering van de nederlaag had de heerschappij
van de bourgeoisie gebroken, meende hij. Onder Duitse leiding zou nu in België
een grootse vernieuwingsbeweging op gang komen, een wedergeboorte, een
doorbraak naar sociale rechtvaardigheid en Europese eenheid. Het ogenblik voor
de sociale omwenteling was gekomen. Het mocht dan al waar zijn dat de persoon
en de kracht van Hitler demonisch en destructief waren, zij hadden toch de weg
naar de toekomst vrijgemaakt31.. Dit soort voorstellingen vormden de achtergrond
van het Manifest32. dat De Man (misschien in overleg met Leopold III) in zijn functie
van voorzitter der BWP op 28 juni voltooide en dat in begin juli in verschillende kranten
werd gepubliceerd voordat de bezetter daartoe toestemming had gegeven. De Man
ried zijn partijgenoten aan geen verzet tegen de Duitse overheid te bieden. Hij
constateerde dat het parlementaire stelsel en de kapitalistische geldmaatschappij
waren ingestort, wat een verlossing voor de werkende klasse en
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voor het socialisme betekende. Hoe vreemd het Duitse nazi-regime de Belgen ook
leek, het had in elk geval de klasseverschillen veel sterker verminderd dan de
zogenaamde democratie had gedaan; het krachtige moreel van de Duitse soldaten
bewees trouwens de sociale eenheid van het volk. Nu moest in België een elite die
gevaarlijk en snel wilde leven, het initiatief nemen en een nieuwe wereld, een waarlijk
socialistische ordening gaan opbouwen. De politieke rol van de BWP was ten einde.
Verenigd door zijn trouw aan de Koning zou het Belgische volk, dat alle partijzucht
had afgezworen, de Arbeid doen heersen.
Het was met een heel diepe buiging dat De Man in dit Manifest zijn saluut aan

het nationaal-socialisme gaf33.. Toch was hij zelf geen nationaal-socialist geworden.
Hij meende dat op dit ogenblik het Belgische volk als het ware in de volle zuiverheid
van zijn wezen beschikbaar was aangezien de notabelen, de leven enmaatschappij
bedervende bourgeois, de parasitaire, vruchteloos redekavelende en intrigerende
parlementariërs gedeserteerd en laf en wanordelijk naar Frankrijk gevlucht waren.
Daarom moest dit eindelijk zelfstandig geworden volk zich achter het socialistische
leiderschap scharen om de sociale revolutie door te voeren. Dit was - het hoeft niet
gezegd - een uiterst schematische en gedramatiseerde voorstelling van zaken, meer
typerend voor DeMans karakter dan voor de werkelijkheid van toen. Had zij daarom
zo weinig succes? Het Manifest bleek namelijk een mislukking. Veel socialistische
leiders die in België waren gebleven - de meeste waren overigens gevlucht en nog
niet teruggekeerd - moesten van deze politieke optie niets hebben; zij dachten
eerder aan de mogelijkheid van verzet. De Vlaamse nationalisten waren
verontwaardigd over De Mans these dat er een verenigd Belgisch volk zou bestaan
en zij overtuigden de Duitse overheid van het heilloze van dit initiatief. Wat voor de
hele onderneming echter alleen al dodelijk was, was het eenvoudige feit dat Hitler
enkele weken nadat DeMan zijn stuk had geschreven, aan Leopold III iedere politieke
activiteit verbood; de droom dat België op korte termijn een vorm van
onafhankelijkheid zou krijgen en op eigen wijze een maatschappelijke hervorming
zou mogen doorvoeren, vervloog daarmee. Toen De Man zich dat realiseerde,
besteedde hij zijn aandacht niet meer aan politieke, maar uitsluitend aan zuiver
sociale kwesties; hij ging een eenheidsvakbond organiseren.
De Belgische Werklieden Partij, waarvan de politieke rol volgens haar voorzitter

nu was uitgespeeld, was meer dan alleen een politieke partij; de socialistische
vakbonden waren er immers collectief lid van. Het sociale werk nu moest, vond De
Man, worden voortgezet. Dat was ook de mening van veel bestuurders: het hele
complex van socialistische bonden, mutualiteiten, verzekeringen en andere
instellingen probeerde, toen de leiders ervan langzamerhand met hun kas in België
terugkeerden, weer iets van
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activiteit te ontwikkelen. Zo dachten de katholieke organisaties er eveneens over.
Een van de argumenten om dit te verantwoorden was dat de werkgevers van de
omstandigheden gebruik maakten om de arbeidersinvloed - gerealiseerd in de
zogenaamde paritaire commissies34. - terug te dringen en de lonen te verlagen. Uit
deze situatie zag De Man een mogelijkheid voortkomen om een ideaal te
verwezenlijken dat hij al lang verdedigde: de schepping van een eenheidsvakverbond
zonder politieke bindingen, uitsluitend bedoeld om de arbeidersbelangen te
bevorderen. Hij zette zich aan het werk, onderhandelde met de Duitse autoriteiten,
de secretaris-generaal voor Sociale Zaken, de vertegenwoordigers van de
socialistische, katholieke en liberale vakverbonden en met figuren uit het Verdinaso,
het VNV en de vakorganisatie van dat verbond (de Arbeidsorde), hij schreef en
praatte en ageerde in een roes van dadendrang en optimisme. Op 6 november werd
een eerste akkoord bereikt. De socialistische, katholieke en liberale vakverbonden
beloofdenmet elkaar samen te werken in een geest van nationale eenheid, solidariteit
en - dit werd een ook in Nederland in intellectuele kringen verbreid modewoord -
personalisme35.. Het ging de Duitsers echter niet ver genoeg en onder hun druk
kwam op 22 november een Unie voor Hand- en Geestesarbeiders tot stand waarin
de nationaal-socialistische Arbeidsorde een relatief grote plaats kreeg. De Unie
werd een mislukking. De oude vakverbonden hadden bij elkaar bijna een miljoen
leden geteld. De Unie telde er in het begin misschien 250 000 maar viel al spoedig
tot niet veel meer dan 100 000 terug. Zij bereikte ook niets concreets. Bovendien
kwam zij in maart 1942 onder leiding van een lid van het VNV te staan. Toen was
het duidelijk dat een politiek neutrale organisatie, zoals De Man had gewild, juist
onder dit totalitaire regime onmogelijk was. De Man keerde zich er dan ook van af.
Al eerder had hij de mislukking meegemaakt van het nauw aan de Unie verbonden
dagblad - later weekblad - Le Travail, dat ook moest dienen als opvolger van het
niet meer verschijnende socialistische dagblad Le Peuple. Het was op 31 maart
1941 begonnen, het weigerde in juni 1941 de Duitse inval in de Sovjet-Unie toe te
juichen en ging in februari 1942 ten onder, een nauwelijks gelezen periodiek van
een impopulaire organisatie36.. De Man zelf had toen het actieve leven trouwens al
grotendeels voor een contemplatief bestaan verwisseld. Van november 1941 tot
augustus 1944 bracht hij zijn meeste tijd in vrijwel volledige eenzaamheid door in
een hut in de Haute Savoie waar hij, verbitterde avonturier, in armoede en
zorgeloosheid genoot van de dramatiek van het hooggebergte en enkele boeken
schreef.
Gedurende enige tijd scheen het of in Nederland een politiek initiatief, dat in

sommige opzichten sterk leek op wat De Man in zijn Manifest van 28 juni 1940 op
gang trachtte te brengen, veel meer succes had. Een paar
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weken nadat De Mans stuk zonder Duitse toestemming in sommige Belgische
kranten was gepubliceerd, verscheen na goedkeuring van de Duitse overheid in de
Nederlandse pers, op 24 juli 1940, een oproep om een nieuwe beweging, De
Nederlandsche Unie, te beginnen. Geen van de drie heren die dit document deden
uitgaan en tekenden, bezat een intellectueel prestige, een internationaal gezag,
een net van connecties en een reputatie van onhandelbaarheid vergelijkbaar met
die van de oudere De Man. L. Einthoven (1896) was hoofdcommissaris van politie
in Rotterdam. Al was hij gekant tegen het nationaal-socialisme, de Duitse bezetter
en vooral de NSB, hij minachtte ook de parlementaire democratie en de oude partijen.
De protestant J. Linthorst Homan (1903) was commissaris van de Koningin in
Groningen. Nederland, meende hij, was een ziek land dat juist nu aan zijn genezing
moest gaan werken. J.E. de Quay (1901-1985) was een Brabantse katholiek,
hoogleraar in de psychotechniek en bedrijfsleer aan de Economische Hogeschool
te Tilburg, in mei 1940 tot regeringscommissaris (later algemeen gemachtigde) voor
de organisatie van de arbeid benoemd en daardoor regelmatig in het overleg met
de bezetter betrokken, een man van grote activiteit in het sociale leven, zonder
sympathie voor Duitsland en het nationaal-socialisme maar wel overtuigd, zoals
veel jongere katholieken in de jaren 1930, van de noodzaak de maatschappij een
meer organische structuur te geven.
Wat deze drie zeer verschillende mensen verbond waren de wil en de durf om

twee ook door anderen gevoelde verlangens te vervullen, ten eerste, het verlangen
om een soort van patriottische, tegen de NSB gerichte Nederlandse mening uit te
spreken nu de oude politieke partijen zwegen en de Duitsers de overheid beheersten;
ten tweede, het verlangen om na de collaps van de parlementaire democratie en
in de verwachting dat het nationaal-socialisme voorlopig de hegemonie zou bezitten,
een nieuwe, aan de moderne noden aangepaste, gedisciplineerde maar tegelijk
fundamenteel nationale levensvorm op te bouwen waarin de arbeid centraal zou
staan.Was het mogelijk geweest, dan zou een appèl aan het symbool van nationale
eenheid, koningin Wilhelmina, in de oproep van het driemanschap niet hebben
ontbroken. Er ontbrak trouwens in het document nog een element dat wel in het
Manifest van De Man voorkwam: de uitdrukking van respect voor het
nationaal-socialisme. In geest en opzet was de oproep zonder twijfel aan die van
DeMan verwant. Het Nederlandse stuk was echter aanmerkelijk minder dramatisch
en radicaal. Nu de Duitsers de overwinning hadden behaald, moesten de
Nederlanders - daar kwam de oproep op neer - afstand doen van hun in het
parlementarisme en zuilenstelsel georganiseerde verdeeldheid en vol eensgezinde
levensmoed aan de constructie van een nieuw corporatisme gaan werken. Daardoor
zouden zij de nationale kracht vergroten en zo tegenover de bezetter en zijn
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Nederlandse volgelingen een sterkere positie kunnen verwerven.
De oproep had succes. De secretarissen-generaal voelden zich erdoor gesteund.

De Rooms-Katholieke Staats Partij juichte het initiatief toe en ried haar leden aan
zich bij de Unie aan te sluiten. De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij aarzelde
maar vele socialisten werden lid. De vrijzinnig-democraten waren vrij positief. De
Christelijk-Historische Unie wist niet goed wat te doen. De Liberale Staatspartij
echter was tegen het initiatief gekant en de Anti-Revolutionaire Partij keerde zich
met opmerkelijke kracht tegen de nieuwe beweging, die volgens haar in het
godsdienstige te vaag was en in het politieke te veel concessies aan de bezetter
zou moeten doen. De nationaal-socialisten waren woedend. Terecht, van hun
standpunt bezien. De nieuwe beweging immers, die door vrij onbekende mensen
op gang was gebracht omdat zij in de uitzonderlijke omstandigheden van het ogenblik
(dat wil dus zeggen, dank zij de overigens door hen betreurde Duitse overwinning)
een mogelijkheid zagen de ordeningsidealen van de jaren 1930 en de zogenaamde
Europese Revolutie op zuiver nationale wijze te verwezenlijken, werd door grote
groepen Nederlanders als een protestbeweging geïnterpreteerd en gebruikt. Al
spoedig had de Unie meer dan 100 000 leden; na enkele maanden waren het er
waarschijnlijk al een 800 000 geworden, meer dan het dubbele van wat de grootste
partij uit het interbellum, de RKSP, ooit had en meer dan tienmaal zoveel als het
ledental van de Nationaal-Socialistische Beweging. Verreweg de meesten van deze
Unieleden hebben het getheoretiseer over nieuwe samenlevingsvormen - de Unie
ging die ‘Nederlands socialisme’ en ‘organisch gemeenschapspersonalisme’
noemen37. - ongetwijfeld als bijzaak of zelfs als camouflage beschouwd en in de
Unie vooral een middel gezien om te protesteren tegen de Duitse bezetting en de
Nederlandse nazi-partijen.
Iets tastbaars heeft de Unie niet gedaan en zelfs niet proberen te doen. Hoe heeft

het driemanschap dat haar leidde, eigenlijk gedacht enige zowel praktische als
theoretische uitwerking aan haar nog vage uitgangspunten te geven? Al op het
einde van 1940 - de Duitse aanval op Engeland was mislukt - ging het beklemtonen
dat het nieuwe Nederland pas na de oorlog tot stand zou komen en dat dus het
enige dat tijdens de oorlog gedaan kon worden, geestelijke preparatie, onderling
overleg, vrome bezinning moest blijven. De Man was concreter. Toen hij in juni 1940
zijn Manifest schreef, hoopte hij een Belgische regering te kunnen vormen. Toen
dat onmogelijk bleek, wijdde hij zich aan de organisatie van een eenheidsvakverbond.
Ambities van deze aard had, en vergelijkbare initiatieven nam de Unie niet, wat tot
gevolg had dat zij lang niet in zo'n mate als De Man regelrechte samenwerking met
de bezetter zocht en aanvaardde. Voor zover zij een politiek voerde, was het doel
ervan slechts te verhinderen dat alleen de NSB de macht in Nederland kreeg. Over
de manier waarop dat moest
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gebeuren heerste overigens aan het einde van 1940 en in het begin van 1941 binnen
het driemanschap en de naaste medewerkers ervan soms heftige onenigheid. Het
ging erom of de Unie haar oppositie tegen de NSBmoest coördineren of zelfs moest
fuseren met de partij van Arnold Meyer, het nationaal-socialistische maar de NSB
beconcurrerende Nationaal Front. Linthorst Homan scheen gedurende enige tijd
zelfs bereid de eventuele macht die de NSB zou krijgen, te beperken door de Unie
met haar te laten samenwerken. Dit soort ideeën werd ten slotte verworpen. In juni
1941 weigerde het weekblad van de Unie, net zoals de periodiek van DeMans Unie,
in de oorlog tussen Duitsland en Rusland partij te kiezen en het schreef met klem:
‘Wij, Nederlandse socialisten, zijn geen nationaal-socialisten’38.. Toen liep het met
de hele onderneming snel af. Het weekblad hield op te verschijnen. Propaganda
voor de beweging mocht niet meer worden gemaakt. In december werd zij verboden.
De rest van de oorlog brachten de drie leiders soms als gijzelaars, soms als
onderduikers door en allen hadden zij aandeel in of contact met de verzetsbeweging.
Hun politieke avontuur was even erbarmelijk mislukt als dat van de Vlaamse
activisten in de Eerste Wereldoorlog en dat van De Man in België. De
veronderstellingen waarvan het was uitgegaan bleken niet juist. Ten eerste werd al
in de herfst van 1940 duidelijk dat de Duitse overwinning minder zeker was dan
velen in de zomer hadden gedacht. Ten tweede bleek dat onder het Duitse
bezettingsregime geen plaats was voor politiek-sociale experimenten die niet geheel
en al in de Duitse totalitaire concepties pasten39.. Maar één ding had de onderneming
bereikt: de Nederlandse opinie greep met plezier de haar door de Unie geboden
gelegenheid aan om zonder veel risico en tegen betaling van slechts een kleine
partijcontributie het Nederlandse nationaal-socialisme af te wijzen. Een vergelijkbaar
verschijnsel heeft zich in België niet voorgedaan.
De Man en het driemanschap gingen ervan uit dat Hitler aan België en Nederland

binnen bepaalde grenzen een zekere zelfstandigheid zou laten. Er was in 1940 wel
enige aanleiding om dat te verwachten. In elk geval werden er van Duitse zijde geen
uitspraken gedaan die het tegendeel bewezen. De Duitsers verklaarden dat zij het
Belgische en Nederlandse volk niet als vijanden van Duitsland en het nazisme
beschouwden; integendeel, zij hoopten dat deze naties, voor een belangrijk deel
Germaans van ras en taal, een waardevol aandeel in de herordening van Europa
zouden nemen. Wat voor vorm zij op den duur zouden krijgen werd echter door
geen enkele Duitse instantie gespecificeerd. Waarschijnlijk wilde Hitler zelf hen na
de oorlog eenvoudig annexeren40. maar het had geen zin daarover een formele
beslissing te nemen en zeker niet, wanneer de mening van de Führer inderdaad
vaststond, deze in het openbaar bekend te maken41. voor de strijd was afgelopen.
In de loop van 1940 werd het echter
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wel duidelijk dat Hitler er niet aan dacht Nederland en België de ruimte te geven tot
de vorming van een regime à la dat van Pétain in Vichy-Frankrijk. Dat bewees hij
door zijn reactie op het verzoek om een onderhoud dat Leopold III hem op 26 juni
1940 deed, nog geen maand nadat deze, op 31 mei, had gezegd een gesprek,
waartoe Hitler hem had uitgenodigd, met belangstelling tegemoet te zien maar even
te willen uitstellen en daarna incognito te willen voeren. Aangezien Hitler een
dergelijke ontmoeting toen zeker voor een deel juist om het propagandistische effect
ervan wilde ensceneren, besloot hij op 4 juni het op te schuiven tot de strijd in
Frankrijk geëindigd zou zijn. Leopold III wachtte daarna tot de Frans-Duitse en
Frans-Italiaanse wapenstilstandsovereenkomsten op 26 juni in Berlijn waren
gepubliceerd en vroeg toen onmiddellijk bij Hitler belet.
Deze beantwoordde het initiatief op 14 juli met een voorlopige weigering. Hitler

was op de hoogte van de ideeën die in België rondom de persoon van de uitermate
populaire Koning werden bedacht; hij wist dat volgens vele Belgen Leopold III de
gelegenheid moest krijgen een eigen regering te vormen en dat deze, ook al zei hij
zich als krijgsgevangene buiten de politiek te houden, in zijn paleis wel degelijk
politici ontving. Hieraan moest een einde komen, decreteerde Hitler. Vanaf dat
moment wist de Duitse overheid in België en wisten ook de politici die contact met
het Paleis in Laken hadden, dat in België in elk geval voor de duur van de oorlog
geen uitzicht op een ‘nationale’ regering bestond. Dit verhinderde Leopold overigens
niet toch op een gesprek te blijven aandringen. Het had ten slotte op 19 november
1940 te Berchtesgaden plaats. De Koning wilde van Hitler horen dat België na de
oorlog zijn onafhankelijkheid zou terugkrijgen - een Duitse belofte van die aard, zei
Leopold, zou de Belgische bevolking bereid maken vrijwillig met Duitsland samen
te werken en bovendien een zwaar tegenwicht tegen de Engelse radiopropaganda
vormen - en hij vroeg om een betere behandeling van de bevolking. Op geen van
deze verzoeken gaf Hitler een concreet antwoord. Het onderhoud was zinloos.
Aangezien het met zorg geheim werd gehouden kwam het in België niet in discussie.
Goed geïnformeerde Belgische patriotten die er iets van vernamen, zonder overigens
de details te leren kennen, hebben Leopolds reis naar de vijand toentertijd niet als
principieel onaanvaardbaar geïnterpreteerd maar zich bevestigd gevoeld in hun
vertrouwen in 's Konings zorg voor het Belgische volk42.. Pas in januari 1941 drong
het bericht over het gesprek tot de Belgische ministers in Londen door en zij waren
uiteraard ontzet; enige kritiek in het openbaar hebben zij echter vermeden43..
Niet alleen de accommodanten en degenen die van de bezetting wilden profiteren

om allerlei hervormingen door te voeren, ook de overtuigde collaborateurs werden
in hun daden en in de uitwerking van hun program-
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ma's zeer gehinderd door de onzekerheid waarin de Duitsers hen lieten over de
voor deze landen bij een Duitse overwinning uitgedachte toekomst. De collaboratie
vormde in beide landen een feit van praktisch en principieel belang en zij heeft in
beide landen een grotere omvang gehad dan het actieve verzet. Zij was een nieuw
verschijnsel. In de Eerste Wereldoorlog kwam zij in België niet voor of in elk geval
niet in grote mate. Zij bestond vanaf mei 1940: de nationaal-socialistische partijen
verklaarden onmiddellijk na de Duitse verovering dat zij de Duitse politiek met al
hun kracht zouden steunen. Zij bezat een duidelijker principieel karakter dan de
politiek van de accommodanten maar zij werd - hoe kan het ook anders in een
dergelijke situatie? - behalve door overtuigde aanhangers van de nieuwe leer ook
bedreven door volstrekt opportunistische en uitsluitend op materieel gewin bedachte
personen, door rancuneuze mislukkelingen, door akelig geboefte, door
meelijwekkende malloten. Zij was revolutionair. Zij berustte immers op
nationaal-socialistische doctrines die, ten eerste, in België en Nederland, waar zij
voor de oorlog door bijna de gehele bevolking waren verworpen, slechts door middel
van een omwenteling en de daaruit volgende dictatuur autoriteit konden verwerven
en die, ten tweede, veel van hun aantrekkingskracht dankten aan het feit dat hun
inhoud door de propagandisten ervan als revolutionair werd aangeprezen. In zulke
voorstellingen verscheen de collaboratie als een dynamische vernieuwingsbeweging
die de maatschappelijke stagnatie waarin de beide landen tijdens het interbellum
hadden verkeerd, krachtig en doelbewust doorbrak. Dat de grote meerderheid van
de bevolking de collaboratie hardnekkig bleef afwijzen, versterkte het revolutionaire
besef van de collaborateurs, die probeerden zich een elite te voelen, een
avant-garde, ver vooruit op de slappe, door de banale routine van een versleten
burgerfatsoen bedorven massa's.
Hoe groot is de collaboratie geweest? Het valt niet met nauwkeurigheid te bepalen.

Na de oorlog werden zowel in België als in Nederland ongeveer 500 000 mensen
van collaboratie verdacht en omstreeks 60 000 ten slotte wegens collaboratie
veroordeeld. Natuurlijk hadden lang niet alle verdachten en veroordeelden de
Duitsers om principiële redenen geholpen. Hoevelen hadden het uit angst, uit
winstbejag, uit lust in avonturen, uit wraakzucht gedaan? De economische
collaboratie was uiteraard over het algemeen een puur zakelijke aangelegenheid
geweest. Ook de ledenaantallen van de nationaal-socialistische partijen, de NSB en
kleine groepen zoals het Zwart Front in Nederland, Rex, Verdinaso en het VNV in
België, geven de omvang van de collaboratie niet exact aan. De NSB bereikte tijdens
de oorlog nooit meer dan ongeveer 80 000 leden; het VNV haalde in juni 1942 wellicht
de 100 00044., aanzienlijk meer dus, ook in relatieve zin omdat het Verbond zijn
potentiële aanhang alleen in Vlaanderen en de
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NSB de hare in heel Nederland kon zoeken. Het Verdinaso was en bleef zeer klein.
Rex was groter maar werd ook nadat de bezetter de partij had verheven uit het stof
waarin zij in de late jaren 1930 gevallen was, nooit een organisatie van meer dan
tussen de 10 000 en 20 000 leden. Geen van deze cijfers is volledig betrouwbaar.
Maar hoemen het ook wendt of keert, steeds blijft de conclusie dat de Duitse bezetter
in elk van beide landen waarschijnlijk op niet meer dan omstreeks 100 000 actieve
en ideologisch enigszins geschoolde collaborateurs heeft kunnen rekenen, dus op
ruim 1% van de bijna 9 miljoen Nederlanders en de bijna 8,5 miljoen Belgen van
toen.
De collaboratie in België was een ingewikkelder verschijnsel dan die in Nederland.

Dat komt natuurlijk doordat zij in een Vlaamse en een Waalse sector uiteenviel en,
ondanks de frasen waarmee werd geprobeerd de tegenstellingen weg te redeneren,
nooit een samenhangende beweging kon worden. Nu blonk het Nederlandse
nationaal-socialisme evenmin door eensgezindheid uit - integendeel, het werd ook
tijdens de bezetting door talloze ruzies gebroken en soms verlamd - maar zo
fundamenteel verdeeld als het Belgische was het toch niet. In verband hiermee
stond een andere factor die de verschillen in het karakter van beide bewegingen
mee helpt verklaren. De collaboratie van het Vlaams Nationaal Verbond kwam voort
uit een al tientallen jaren oude afkeer van de Belgische staat en uit felle gevoelens
van onlust over de zogenaamde achterstelling van de Vlaamse bevolking. Zij had,
met andere woorden, iets eigens. Haar politieke inhoud was dan ook ondanks allerlei
opgeblazen Germaanse retoriek in wezen beperkt. Haar doel was niet in de eerste
plaats een of andere Germaanse revolutie, maar Vlaamse autonomie. In Nederland
had zij geen wortels van die aard. Daar waren de nationaal-socialistische leer en
de partij die zich erop baseerde een imitatie van Duitse voorbeelden. Het bleek
tijdens de bezetting dan ook uitermate moeilijk voor de Nederlandse beweging om
vorm te geven aan haar pretentie dat zij een nationaal karakter bezat. Wat voor
nationale rancunes kon zij uitleven en wat voor concrete nationale toekomstidealen
kon zij beweren na te streven? Waarschijnlijk vormde het antisemitisme het enige
element in haar opvattingen dat in Nederland met zijn relatief grote joodse bevolking
en zijn hier en daar soms bespeurbare antisemitische neigingen directe en reële
betekenis had. De jodenvervolging werd echter door de Duitsers en niet door de
Nederlandse beweging georganiseerd en de NSB, die haar goedkeurde, kan geen
enkel moment serieus hebben verwacht dat de grote massa van het volk deze
gruwelen zou leren zien als een heilzame zuivering van de gemeenschap. Door
haar bijdrage aan de joodse tragedie isoleerde de NSB zich nog sterker van de
publieke opinie.
De intellectuele uitrusting van het Nederlandse nationaal-socialisme was
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zwak. Mussert, de leider van de NSB, had in de jaren 1920 getoond een politieke
campagne - tegen het Belgisch-Nederlandse verdrag - met effect te kunnen
opzetten45.. In de jaren 1930 was zijn NSB de enige nationaal-socialistische beweging
in Nederland die serieus kon worden genomen. Vergeleken met de andere
fascistische leiders maakte hij een keurige en evenwichtige indruk. Maar wie zal
ooit begrijpen waarom zich bij hem de overtuiging vestigde en zich ondanks alle
twijfels waardoor zij soms werd ondermijnd, toch steeds weer handhaafde, dat hij
geroepen was als dictator het Nederlandse heden om te wentelen en de Nederlandse
toekomst vorm te geven? Hij was een zeer precies man zonder visie. Hij werd niet
voortgedreven door een hartstocht of een obsessie. Hij liet zich graag toejuichen
door een menigte volgelingen maar had geen demagogisch en oratorisch talent van
betekenis; buiten zijn eigen kleine kring werd niemand getroffen door zijn
redevoeringen: onbenullig en pedant geschreeuw, was men geneigd te zeggen,
slappe imitatie van de demonische vertoningen opgevoerd door Hitler en zijn
trawanten. De Duitse bezetter minachtte hem. Toch was hij de enige politieke
collaborateur die tenminste een gevolg achter zich had en daarom werd hij verheven
tot een schijn van macht en als consequentie daarvan gedwongen dingen te doen
en goed te keuren die hij nooit had verwacht te moeten willen en te moeten
aanvaarden: geweld, terreur, vervolging, antisemitisme, een afschuwelijke
werkelijkheid van verderf.
Wanneer deze dorre, gesloten geest zonder belangstelling voor kunst, muziek of

literatuur mensen met meer fantasie en sensibiliteit om zich heen had gehad, zou
hij dan in staat zijn geweest naar hen te luisteren? Waarschijnlijk niet. De vraag is
echter onbeantwoordbaar want zijn omgeving leverde geen inspiratie. Het aantal
nationaal-socialistische intellectuelen was klein. Enkelen onder hen kregen
belangrijke posities. De gefortuneerde filosoof dr. T. Goedewaagen (1895), die nooit
een maatschappelijke functie had bekleed, werd in de zomer van 1940 lid der NSB
en in november van dat jaar secretaris-generaal van het nieuwe Departement van
Volksvoorlichting en Kunsten, dat hij enkele jaren, zonder praktische zin, door middel
van nota's en vage redevoeringen bestuurde tot hij in 1943 na veel geruzie met
Mussert eervol werd ontslagen en benoemd tot hoogleraar aan de leeglopende
universiteit van Utrecht, waar hij een handjevol studenten inleidde in het denken
van Heraclitus, de ethica van Kant en de wijsgerige antropologie46.. Dr. G.A.S. Snijder
(1896)47., hoogleraar in de klassieke archeologie en kunstgeschiedenis aan de
stedelijke universiteit van Amsterdam wiens Duitse vrouw lid van de NSB was
geworden omdat zijn functie hem verbood zich er zelf bij aan te sluiten, kreeg het
vertrouwen van Seyss-Inquart en de opdracht de Nederlandse cultuur te organiseren.
Hij ging flink aan het werk, werd in 1941 lid van de NSB en de SS, oefende
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achter de coulissen een zekere invloed uit en bereikte op het gebied van de cultuur
dat hem was toegewezen, in het geheel niets. Naast dezen werkten andere
intellectuelen die soms op hun vakgebied een goede reputatie hadden - zoals de
Leidse hoogleraar in de germanistiek, dr. J. de Vries -, maar hun exercities in de
politiek en de cultuurpolitiek verlamd zagen door de onverschilligheid of vijandigheid
van degenen tot wie ze waren gericht. Het waren ook zeer vreugdeloze exercities.
De nationaal-socialistische cultuur produceerde in Nederland slechts vage retoriek
over Germaanse idealen, slappe, door een buitengewoon vervelend detaillisme
gebroken studies over het Germaanse verleden en lome, onpersoonlijke rijmsels
die voor poëzie doorgingen.
De Franstalige collaboratiepers in België vertoonde meer geest. Zij werd geleid

door journalisten wier politieke optie door zeer velen werd afgewezen maar wier
talent moeilijk viel te ontkennen48.. Raymond De Becker werd hoofdredacteur van
de voor 1940 scherp anti-Duitse Le Soir en hij prees in dat dagblad de nieuwe orde
in een verenigd Europa dat onder leiding van Duitsland zou staan maar toch aan
een autonoom België, herboren en gezuiverd, levenskansen zou geven. Robert
Poulet redigeerde een pas na de capitulatie opgericht dagblad Le Nouveau Journal
waarin hij eveneens pleitte voor de continuïteit van de Belgische eenheidsnatie,
wier voortbestaan hij bepaald niet vijandig achtte aan de door hem graag aanvaardde
en gesteunde Duitse hegemonie. Le Soir was met zijn oplage van 250 000
exemplaren - nauwelijks minder dan vóór 1940 - de grootste Belgische krant tijdens
de bezetting. Le Nouveau Journal had een aanmerkelijk kleinere oplagemaar maakte
veel winst dank zij de ijver waarmee er tegen hoge tarieven in werd geadverteerd49..
Noch De Becker noch Poulet was in de strikte zin van het woord een
nationaal-socialist. Beiden kwamen voort uit de katholieke opinie. Poulet had zich
thuis gevoeld in de sfeer van Charles Maurras en de Action française. Beiden echter
maakten in hun kranten propaganda voor de Duitse zaak, zij juichten in juni 1941
de aanval op Rusland toe en gingen dus principieel veel verder dan de
accommodanten of de hervormers à la De Man en de Nederlandsche Unie. Vaak
hebben zij ook de politiek van Léon Degrelle en zijn partij Rex geprezen.
Toch waren het - naast andere factoren - diens buitensporigheden die hen deden

besluiten hun collaboratie te staken. Tot begin 1943 beweerde Degrelle dat Rex en
het nationaal-socialisme ideologisch grote verwantschap bezaten, dat de Belgen
met alle kracht de Duitsers moesten helpen Europa tegen de Sovjet-Unie te
beschermen - hijzelf ging in de zomer van 1941 aan het Oostfront vechten - maar
dat België een zelfstandige natie vormde die op een of andere manier moest blijven
voortbestaan. In januari 1943 echter sprak hij in Brussel een rede uit die zijn
overigens schaarse volgelingen verbijsterde. Hij verklaarde dat de Walen in feite
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Germanen waren. De rechtvaardiging van deze these vonden de rexisten in een in
1937 verschenen boek van de zeer deskundige Duitse historicus Franz Petri,
Germanisches Volkserbe in Wallonien und Nordfrankreich. Deze trachtte daarin op
grond van een zeer uitgebreid, zowel zuiver wetenschappelijk als Duits-nationalistisch
bedoeld onderzoek, aan te tonen dat de Germanen zich in de periode van de
volksverhuizingen ook ver ten zuiden van de taalgrens, in Wallonië en
Noord-Frankrijk, hadden gevestigd. Petri, die in de oorlog een functie bij het militaire
bestuur in Brussel bekleedde, werkte deze hypothese in 1942 zelfs uit tot de stelling
dat in Wallonië nog altijd veel Germaans erfgoed behouden was gebleven. Dit
betekende dat het taalverschil sterk aan betekenis inboette: Walen, Vlamingen en
Duitsers werden allen door Germaans bloed doorstroomd50.. De nu ontdekte
‘rassische’ eenheid van Vlaanderen en Wallonië diende bij Degrelle niet om de
Belgische idee te versterken. Zij diende als argument voor de annexatie van België
door Duitsland. Nu hij eenmaal wist dat hij en de zijnen Germanen waren, kon hij
de paar duizend man van zijn Waalse Legioen doen opgaan in de DuitseWaffen-SS.
Toen de collaboratie deze wending nam, gaven De Becker en Poulet hun geschrijf
op en de meeste journalisten die aan hun kranten hadden meegewerkt, volgden
hun voorbeeld. Men hoeft er trouwens niet aan te twijfelen dat de in de loop van
1943 sterk groeiende waarschijnlijkheid van een Duitse nederlaag op hun beslissing
aanzienlijke invloed heeft uitgeoefend.
Degrelles gedrag was steeds zo verrassend dat de verdenking van charlatanerie

voor de hand lag. Niemand zal de figuur van H.J. Elias (1902-1973) op zo'n manier
proberen te begrijpen. Hij was een doodernstige man, een zorgvuldige historicus
en advocaat, die van de vroege jaren dertig af in het Vlaams Nationaal Verbond
een leidende rol had gespeeld en in die in zichzelf verdeelde beweging tot aan de
oorlog tot de zogenaamde gematigden werd gerekend. Dat wil zeggen, hij stond
sceptisch tegenover de Grootnederlandse impulsen in zijn partij, hij toonde zich
geen fanatiek voorstander van het autoritaire beginsel waarvan de leider van het
VNV, Staf de Clercq, die hij volgde, desalniettemin de verpersoonlijking behoorde
te zijn (al was deze het in werkelijkheid nauwelijks omdat hij de capaciteiten ervoor
miste); hij meende dat in een tot een bondsstaat omgevormd België met behoud
van een soort parlementaire democratie voldoende ruimte voor Vlaamse autonomie
zou zijn. Toen het VNV in juni 1940 besloot het Duitse bezettingsregime te steunen
en zijn leden beschikbaar stelde voor de honderden banen in het openbaar bestuur
die door de Duitsers voor collaborateurs werden vrijgemaakt, deed Elias volop mee.
Op 23 oktober 1942 volgde hij De Clercq, die de dag tevoren gestorven was, als
leider op. Hij zette diens politiek voort. Het was nu onder zijn verantwoordelijkheid
dat allerlei paramilitaire organisaties van het VNV in
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Vlaanderen opereerden en anti-Duits verzet de kop indrukten. Het was nu onder
zijn gezag dat het in juli 1941 opgerichte Vlaamse Legioen rekruten voor de strijd
in het Oosten zocht en voortaan was hij het die katholieke jongens uit Vlaanderen
opriep om dienst te nemen en Europa en het christendom tegen de atheïstische
sovjethorden te verdedigen. Hoe heeft hij tot aan het einde kunnen volhouden dat
hij dit alles ten bate van Vlaanderen deed? Vanaf het begin werd het Vlaamse
Legioen eenvoudig bij de Waffen-ss ingelijfd en het heeft nooit eigen officieren,
artsen of aalmoezeniers gehad. Elias wist dit. Hij wist eveneens dat zijn streven
naar een of andere vorm van Vlaamse zelfstandigheid door de Duitse overheid
waaraan hij zich zo volledig ondergeschikt had gemaakt, werd afgewezen. Maar hij
zette door, ook toen de Duitse nederlaag zich aankondigde, in de hoop dat de
Engelsen en de Amerikanen ten slotte toch met Duitsland een akkoord zouden
sluiten om gezamenlijk het bolsjewisme te verslaan, in de hoop ook dat de Vlaamse
kwestie, die zijn bestaansreden was, zou worden opgelost.
In 1947 werd Elias ter dood veroordeeld. In beroep werd zijn straf echter in

levenslange gevangenschap omgezet. Eind 1959 kwam hij op vrije voeten. Van
1963 tot 1965 verschenen de vier enorme delen van zijn Geschiedenis van de
Vlaamse Gedachte, dat hij in de gevangenis had voorbereid. Kort daarna, in 1969,
kwamen de vier - overigens veel kleinere - delen van zijn Vijfentwintig jaar Vlaamse
Beweging, 1914/1939 uit. Vooral met zijn Vlaamse Gedachte bewees Elias dat hij
een capabele historicus was, een erudiet man, in staat om de teksten die hij
bestudeerdemet scherpzinnigheid en gevoel voor nuances te ontleden, in staat ook
om, ondanks de gedetailleerdheid van zijn uiteenzettingen, een doorlopend betoog
op gang te houden. Het is een boek dat in de enorme bibliotheek die over de Vlaamse
Beweging werd volgeschreven, opvalt door zijn evenwichtigheid. Het is noch
doctrinair, noch polemisch. Waarschijnlijk is het geen meesterwerk. Daarvoor is het
misschien te uitvoerig en te didactisch. Het schittert niet. Maar het bezit intellectuele
en menselijke kwaliteiten die men in het oeuvre van Nederlandse collaborateurs
niet vindt, zeker niet in de geschriften of redevoeringen van hen die praktische
verantwoordelijkheden op zich namen. Wat is het geweest dat een man als Elias
heeft bewogen in de jaren dertig en veertig een zo gevaarlijke weg zo roekeloos in
te slaan en deze met zo'n consequentie tot het catastrofale einde te vervolgen?
Blinde nationalistische rancune? Naïveteit? Maar in zijn naoorlogse oeuvre is van
het een noch het ander een spoor achtergebleven.
De politieke collaborateurs van Rex, Verdinaso, het VNV, de NSB en andere

nationaal-socialistische partijtjes hebben ook tijdens de periode van de Duitse
triomfen slechts op beperkte schaal van de overwinning kunnen meegenieten. Zij
werden uiteraard verlost uit het isolement waar-
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in zij zich voor 1940 waren gaan bevinden, zij verwierven posities van betekenis in
het gemeentelijke, provinciale en landelijke bestuur en zij hebben daardoor natuurlijk
reële macht over de aan hen ondergeschikte bevolking uitgeoefend. Maar was dat
voldoende? Betekende dit inderdaad dat de nederlaag, hun door de vooroorlogse
democratie toegebracht, zou worden gevolgd door hun bevestiging als machthebbers
in het nieuwe Europa dat na de definitieve Duitse overwinning zou ontstaan? Het
is niet waarschijnlijk en in elk geval zou zij niet de vorm hebben gekregen waarvan
zij droomden: er is, ook toen de oorlog voor de Duitsers nog goed leek te verlopen,
nooit serieus sprake van geweest dat de bezetter de macht nu of in de toekomst
aan de nazi's uit de Lage Landen zou overdragen. Hij bond zich aan geen enkele
belofte; hij creëerde geen instelling of organisatie waardoor de politieke collaborateurs
na een Duitse overwinning konden hopen doorslaggevende invloed uit te oefenen.
Hij gebruikte hen slechts als instrumenten voor zijn terreur en als soldaten in Duitse
militaire formaties. Hij ontnam hun hun identiteit. Terwijl de Vlaamse activisten ten
minste voor de duur van de EersteWereldoorlog konden genieten van hun universiteit
en hun regionaal bestuur, kregen de Nederlandse en Belgische nationaal-socialisten
- wier collaboratie intiemer was en steun aan veel gruwelijker maatregelen inhield
- niets dat hun een zekere zelfstandigheid verschafte.
Men kan de situatie in nog sterkere termen beschrijven. Voor de Duitsers was

het gebruik van de nationaal-socialistische partijen in zekere zin een
gelegenheidsbod, een pis-aller. Men ziet dat het duidelijkst in Nederland, waar het
burgerlijke bestuur uitdrukkelijker dan het militaire in België ernaar streefde om de
bevolking van de juistheid der nationaal-socialistische denkbeelden te overtuigen.
Door middel van de pers, de radio, de cultuur in de brede zin van het woord
probeerde het zijn ideeën aan de Nederlanders op te dringen. Het droeg de
nationaal-socialist M.M. Rost van Tonningen (1894-1945) - een vijand van Mussert,
een grillige, zich steeds overhaastende en mateloos eerzuchtige fanaticus, die later
in de oorlog secretaris-generaal van Financiën en president van de Nederlandsche
Bank werd - al in de zomer van 1940 op de socialistische organisaties onder
nationaal-socialistische curatele te stellen. De Arbeiderspers, het Nederlands
Vakverbond en de VARA gingenmet hemmee, de SDAPweigerde echter en verdween.
Uit de wel genazificeerde organisaties van de socialisten liepen de leden toen
geleidelijk weg. Het was al spoedig duidelijk dat de socialistische arbeidersmassa,
die voorlopig vrijwel geen verzet bood en zonder veel protest voor de Duitse
oorlogsproduktie werkte, niet bereid was zich ideologisch met de bezetter te
verbinden. Alle andere Duitse pogingen mislukten evenzeer. In 1941 bleek dat de
Nederlandsche Unie evenmin voor dit doel te gebruiken was. Toen de Duitsers, na
ook de
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confessionele vakverenigingen te hebben opgeheven, in mei 1942 een eenheidsbond
oprichtten - het Nederlands Arbeids Front - schiepen zij het kader voor een nieuwe
mislukking: het NAF kreeg veel te weinig leden om enige betekenis te hebben.
Als gevolg van deze feiten werd het dilemma voor de Duitse overheid onoplosbaar.

Zij wist natuurlijk dat de accommodatie van het bestuursapparaat en het bedrijfsleven,
hoewel van eminent praktisch belang, niet als ondersteuning van het
nationaal-socialisme geïnterpreteerd kon worden. Zij constateerde keer op keer dat
de massa van de bevolking zich afzijdig hield. Toch voelde zij zich met het oog op
de toekomst verplicht om politieke steun bij de bevolking te zoeken. Wat bleef haar
in deze omstandigheden over dan te doen alsof de kleine NSB en de nog kleinere
groep sympathisanten van de ss de elite en de kern van het volk vormden? Het was
een miserabele fictie; toch hebben de Nederlandse nationaal-socialisten haar enige
tijd met blijdschap menen te mogen koesteren. Mussert liet niets na om bij
Seyss-Inquart in het gevlij te komen. Dit leidde er al in 1940 toe dat de verhouding
tussen beiden fundamenteel vals was. Mussert droomde van een door hem te
besturen Grootnederlands Rijk: hoe aardig zou het voor hem zijn over een veel
grotere staat te regeren dan Colijn! De Duitse overheid van haar kant dacht er niet
aan het verslagen Nederland met een flinke gebiedsuitbreiding te belonen. Zij
veroorloofde hem echter soms wel voor dit soort dingen propaganda te makenmaar
zag tegelijkertijd erop toe dat hij de gedachte van een opgaan van de Nederlandse
natie in een Grootgermaans Rijk, waar zij en de ss al dan niet openlijk voor hadden
gekozen, feitelijk niet bestreed. Op 23 september 1940 mocht hij bij Hitler in Berlijn
zijn opwachting maken51.. In juli 1941 verklaarde hij zich bereid zelf aan Hitler trouw
te zweren52.. Op 12 december 1941 had deze plechtigheid in Berlijn plaats. Twee
dagen later verklaarde Seyss-Inquart dat de NSB de enige in Nederland toegelaten
politieke partij was53.. Had Mussert nu het gezag gekregen waarnaar hij streefde?
In het geheel niet. Zijn bij ede bevestigde trouw aan de Führer verplichtte hem diens
bevelen uit te voeren. Welnu, Hitler wilde geen zelfstandig Nederland. Musserts
triomf was in feite diens abdicatie. Seyss-Inquart echter had evenmin iets nuttigs
bereikt: zijn alliantie met de in Nederland volkomen geïsoleerde, gehate en belachelijk
gevonden NSB verminderde zijn eigen gezag.
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2. Vervolging en verzet

Het volle geweld van het Duitse apparaat en zijn duizenden helpers is neergekomen
op de joden die in de Lage Landen woonden54.. In België
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woonden in 1939 ongeveer 85 000 joden. Na de Duitse inval schijnen zo'n 20 000
definitief te zijn uitgeweken; in 1941 tenminste telden de Duitsers ongeveer 65 000
joden van wie slechts ongeveer 4000 Belgische staatsburgers waren. Men moet
aannemen dat ca. 30 000 van hen werden gedeporteerd en vermoord, dat enkele
duizenden kans zagen naar het buitenland te vluchten en 25 000 zich in België
konden schuilhouden. In Nederland woonden bij de inval ongeveer 140 000 volledig
joodse personen, van wie 118 000 Nederlander waren. Aan het einde van de oorlog
bleken ongeveer 90 000 Nederlandse en 16 000 in Nederland woonachtige
buitenlandse joden te zijn gedood. Al zijn deze cijfers weinig exact, de conclusie
schijnt toch te zijn dat in Nederland slechts ongeveer hetzelfde aantal joodse levens
werd gered als in België hoewel de joodse bevolking er meer dan tweemaal zo groot
was. De vervolging, in beide staten op ongeveer gelijke wijze opgezet, heeft er dus
andere resultaten gehad. De hoofdoorzaak van dit verschil is het eenvoudige feit
dat verreweg de meeste in België woonachtige joden buitenlanders waren die voor
de antisemitische maatregelen in hun geboorteland waren gevlucht en zowel de
methoden als de gruwelijke consequentie van de vervolging kenden. In Nederland
woonde van oudsher een betrekkelijk grote groep joden die nooit aan zulke dreiging
was blootgesteld en even weinig begrip voor de demonie van de nazistische politiek
had als het gros van de niet-joodse bevolking. In het algemeen hebben de joodse
Nederlanders - in overgrote meerderheid in steden, vooral Amsterdam, gevestigde
en sinds vele generaties geassimileerde proletariërs en kleine burgers - de stemming
van hun landgenoten gedeeld en getracht de orde en discipline die het vooroorlogse
leven kenmerkten, te handhaven.
De vervolging heeft drie jaar geduurd. Zij begon in juli 1940 in Nederland en in

oktober 1940 in België met het verbod van ritueel slachten. Ze eindigde in september
1943 met de laatste deportaties naar de vernietigingskampen. Het lijkt achteraf of
de uitroeiing van deze groep het logische en onafwendbare gevolg was van de
maatregelen die vanaf 1940 werden genomen. Hadden de nazi's al niet sinds vele
jaren de joden tot hun vreselijkste vijanden uitgeroepen? En achteraf lijkt ook de
Duitse tactiek doorzichtig genoeg: eerst de joden als groep uit de gemeenschap
lichten, hen isoleren en zodoende zowel economisch als moreel verzwakken - de
jodenster die zij in mei 1942 werden verplicht te dragen was het teken dat hun
uitbanning uit de samenleving voltooide; daarna (vanaf de zomer van 1942) werden
dezemensen, vereenzaamd, van hun zelfvertrouwen en financiële middelen beroofd,
opgejaagd en gehoond, blootgesteld aan steeds nieuwe en vernederender vormen
van discriminatie, weerloos gemaakt, in een paar campagnes opgepakt en, onder
voorwendsel dat zij in Duitsland, in Polen - wie wist het? - te werk zouden worden
gesteld, in
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goederenwagons van de Nederlandse en Belgische spoorwegen afgevoerd naar
de gaskamers. Toch kon niemand in 1940 voorspellen dat de weg zo recht naar de
afgrond leidde. Dat de Duitsers het zogenaamde ‘joodse probleem’ op deze wijze
gingen oplossen, wist niet alleen niemand maar kon ook niemand voorzien. Deze
Endlösung der Judenfrage, dat is de vermoording van alle joden die in de macht
van de Duitsers waren, was voor Hitler zonder twijfel de onvermijdelijke consequentie
van zijn obsessie, een besluit haar uit te voeren werd echter pas in de loop van
1941 in verschillende etappes genomen, en het was niet in Midden- of West-Europa
maar in Rusland dat de Duitsers in de zomer van dat jaar de joden systematisch
begonnen neer te schieten; er vielen in de Sovjet-Unie meer dan een miljoen
slachtoffers onder hen. In januari 1942 had in Berlijn de beruchte bespreking plaats
waarop de hoogste nazi-autoriteiten de massamoord die nu officiële politiek bleek
te zijn, organiseerden. In de zomer van 1942 werd in Auschwitz een begin gemaakt
met de bouw van gaskamers.
De isolering van de joden in de Lage Landen, dat wil zeggen, hun registratie, hun

ontslag uit openbare ambten, het stelsel van regelingen waardoor het de joodse
ondernemers onmogelijk werd gemaakt hun bedrijf voort te zetten en de onteigening
die volgde, de beperking van hun bewegingsvrijheid, de gedwongen verhuizing naar
een paar steden in België en naar Amsterdam in Nederland, het heeft alles aanleiding
gegeven tot spanningen en tot één massamanifestatie; het heeft niet geleid tot een
hervorming van de accommodatiepolitiek, gevoerd door het nationale bestuur en
het bedrijfsleven. Zowel de Nederlandse als de Belgische bestuursorganen hebben
meegewerkt - niet, zoals zij met zorg bepaalden, aan de afkondiging van de
antisemitische verordeningen waarvoor alleen de bezetter de verantwoordelijkheid
droeg, wel echter aan de uitvoering ervan. In november 1940 ontstond er enige
onrust in het hoger onderwijs toen de joodse docenten werden ontslagen. Aan de
Technische Hogeschool te Delft gingen de studenten in staking. Het bestuur van
de Vrije Universiteit te Brussel weigerde eerst het besluit uit te voeren. In Leiden
kreeg de onrust de vorm van een openlijk protest dank zij de rede die professor
R.P. Cleveringa er op 26 november aan wijdde in het stampvolle grootauditorium.
Delft en Leiden werden door de bezetter gesloten. Maar aan de andere universiteiten
ging het onderwijs, dat van 1914 tot 1918 in België door de instellingen zelf was
stopgezet, rustig verder. De Brusselse universiteit raakte pas een jaar later in een
conflict met de bezetter dat in augustus 1942 tot haar definitieve sluiting zou leiden;
het ging toen echter niet om de joodse docenten maar om de afgedwongen
benoeming van een aantal pro-Duitse en Nederlandstalige hoogleraren.
Het is niet onbegrijpelijk dat de anti-joodse maatregelen in Nederland
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meer indruk maakten dan in België. Nederland bleek ruim 2500 joodse ambtenaren
te hebben die in november 1940 ontslagen moesten worden, België slechts een
handjevol. In Nederland werkten vele joodse advocaten, zakenlieden, journalisten,
in België slechts weinig. Tot diep in 1942 bleef de publieke opinie in België
onverschillig over de anti-joodse politiek van de bezetter en dat kwam niet zozeer
doordat in Brussel en vooral in Antwerpen een gematigde vorm van antisemitisme
bepaald niet ontbrak, als wel doordat de hele actie de nationale gemeenschap
nauwelijks scheen te raken. In Nederland was dat anders. Ook daar was een zeker
antisemitisme, zelfs bij de bevolking die het nationaal-socialisme totaal verwierp,
niet onbekend; enige sympathie voor de systematische vervolging kwam hier echter
niet uit voort. Zolang die vervolging een administratieve weg koos en slechts zichtbaar
werd in verordeningen, ontslagen en verboden, legde het publiek er zich, zij het met
diepe afkeer, bij neer. Toen de Duitsers de NSB en haar militie - de zogenaamde
WA - de gelegenheid gaven straatgeweld tegen joodse burgers te organiseren,
keerde de opinie er zich veel heftiger tegen. In het begin van 1941 werd in sommige
delen van het Amsterdamse centrum fel gevochten; een WA-man vond daarbij de
dood. Het Duitse antwoord was prompt: de verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van antisemitische maatregelen zou voortaan liggen bij een Joodse Raad waarin
uitsluitend joden zitting zouden hebben. Een paar dagen later kwam het opnieuw
tot ongeregeldheden. Op 22 en 23 februari ranselden Duitse politieagenten met
volstrekte willekeur enkele honderden joden bijeen - zij werden op 27 februari
afgevoerd naar Buchenwald waar tientallen van hen al spoedig stierven; de anderen
werden vandaar naar Mauthausen of elders getransporteerd en op een afgrijselijke
manier vermoord. Voor het eerst had de Duitse politiek zich in Nederland getoond
in de gedaante die de bevolking nog drie jaren zou kennen: die van naakte terreur.
Op 25 februari 1941 reageerde de Amsterdamse bevolking met een staking die

terecht beroemd is gebleven55.. Het parool ging uit van leden van de CPN die al in
juli 1940 een illegale organisatie van zorgvuldig geselecteerde en geïnstrueerde
leden was gaan opbouwen en in haar overigens weinig gelezen publikaties beweerde
te strijden tegen het kapitalisme van Duitsland, Groot-Brittannië en het Nederland
van Oranje en Colijn. Maar in het door haar op 24 februari verspreide manifest was
de klassenstrijd harmonisch gekoppeld aan het gevoel van solidariteit dat de
Amsterdamse arbeiders (zoals Piet Nak het uitdrukte) verbond met de joden met
wie zij, toen ze klein waren, hadden gespeeld in één straat en op één trap. De
staking in Amsterdam, van trein naar tram, van werf naar fabriek, van magazijn naar
winkel uitgebreid, werd een diep-emotionele uitbarsting van heftig verdriet, van
feestelijke vreugde om de één ogenblik herwonnen
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vrijheid, van woede die datzelfde ogenblik niet zo machteloos meer scheen als zij
al zoveel maanden was geweest. Buiten Amsterdam echter bleef de actie beperkt
en op 26 februari was ook in de hoofdstad de stemming matter geworden. Duitse
troepen trokken door de straten. Mensen werden opgepakt. Op 27 februari was de
staking voorbij. Arrestaties, ontslagen, enorme boetes, executies sloten de zaak af.
De vervolging van de joden werd voortgezet.
Aan de uitvoering ervan werd numeegewerkt door de Joodse Raad, die in februari

1941 werd opgericht, eerst alleen gezag in Amsterdam kreeg en van maart af
officieus en in oktober formeel zijn autoriteit over het hele land uitstrekte. De leidende
figuur was D. Cohen (1882-1967), een 59-jarige hoogleraar in de oude geschiedenis
aan de Universiteit van Amsterdam, sinds zijn jeugd zionist, in de jaren dertig uiterst
actief in de steunactie voor uit Duitsland uitgeweken joden, een zeer minzaam en
ijverig man die zijn emoties ordende door een strakke intellectuele discipline,
conformist in zijn aanvaarding van bestaandemachtsposities, ambitieus in de graagte
waarmee hij ondraaglijke verantwoordelijkheden op zich nam, ook in zijn
afschuwelijkste vergissingen zeer zeker van zichzelf dank zij de scherpte die hij aan
zijn koele verstand toekende. De Joodse Raad, spoedig uitgegroeid tot een enorm
apparaat met kantoren, kaartenbakken, stempels en veel personeel, trachtte in feite
dezelfde accommodatiepolitiek te voeren als de hoge bestuursorganen en het
bedrijfsleven. Buigen, offeren, zich vernederen werden beschouwd als middelen
om uitstel te krijgen, de zaken slepende te houden en te verwarren zodat na de
Duitse nederlaag (die in de gespannen verwachting van de vervolgden steeds zoveel
dichterbij heeft gelegen dan zij in feite was) het joodse bestaan in Nederland kon
worden voortgezet, vreselijk geschonden, zonder twijfel, maar onaangetast in de
kern van zijn wezen en levenskracht. Zo is het gekomen dat de Joodse Raad zelf
de joodse bevolking heeft geregistreerd, heeft aangemoedigd om zich te melden
voor transport naar de werkkampen, in Drenthe eerst, later elders, haar de davidster
heeft uitgereikt en met vaderlijke zorg en diepe ernst heeft begeleid en soms
voortgedreven op de weg naar het einde waarvan nog bijna geen Nederlander in
1942 de volle verschrikking vermoedde.
In België verscheen op 25 november 1941 het bevel om een Joodse Raad op te

richten (Association des Juifs de Belgique of Jodenvereniging in België geheten),
die de emigratie van de joden moest bevorderen en de verantwoordelijkheid voor
joodse scholen en weldadigheidsinstellingen kreeg. Al waren er ook verschillen,
toch schijnt de AJB in het begin op ongeveer dezelfde wijze te hebben gehandeld
als de Joodse Raad in Nederland. Ze bracht de Duitse bevelen over en ried de
joden aan die te gehoorzamen; ze registreerde, administreerde, kortom verzorgde
de boek-
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houding die de bezetter voor de vervolging nodig had. Terwijl in Nederland tegen
deze bezigheid echter geen verzet rees - behalve van de kant van individuen die
weigerden mee te doen of van de duizenden die, ieder voor zich, geen gehoor gaven
aan de bevelen of adviezen van de Raad -, vormde in België in de zomer van 1942
een aantal deels buitenlandse joden een georganiseerde groep, het Comité de
Défense des Juifs, ommet alle mogelijke middelen, desnoods met geweld, het werk
van de AJB te verhinderen. Hier zag men dus een specifiek joodse verzetsgroep tot
stand komen waarvan de hoofdtaak was zoveel mogelijk joodse levens te redden.
Al in de zomer van zijn oprichting dwong het Comité de AJB, bedreigd zowel door
de Duitsers als door het verzet, haar activiteiten tot het minimum te beperken en
aan het CDJ alle ruimte voor zijn steun aan joodse onderduikers te geven. Men heeft
berekend dat de meerderheid van de ongeveer 25 000 joden, onder wie 4000
kinderen, die in België de bezetting overleefden, haar redding aan deze joodse
verzetsstrijders te danken had - en natuurlijk aan de niet-joodse Belgische bevolking
die hen in haar gezinnen, haar ziekenhuizen, kindertehuizen en kloosters opnam.
Zo werd het in België mogelijk bijna de helft van de na de capitulatie daar
woonachtige joden aan de deportaties te onttrekken.
Terwijl de geschiedschrijving over de vervolging in Nederland een bittere klacht

inhoudt niet alleen over de Nederlandse autoriteiten en de bevolking die haar
toelieten en daardoor bevorderden, en over de Joodse Raad, maar soms ook over
het gros van de joodse bevolking zelf omdat zij zich zonder tegenstand liet
wegvoeren, wordt de geschiedenis van het joodse verzet in België en van de hulp
die het er kreeg, in minder wanhopige toon gesteld. Dat is volkomen begrijpelijk.
Toch dient men zich bij de vergelijking bewust te blijven van het tragische feit dat
in België het percentage overlevenden weliswaar veel groter was dan in Nederland
maar het absolute aantal ongeveer gelijk. Aan de vervolging konden of dorsten zich
in Nederland niet minder joden onttrekken dan in België. Of in Nederland veel meer
mensen dit zouden hebben gewaagd en of veel meer hun leven gered konden
hebben indien zij in staat waren geweest te steunen op een al in de zomer van 1942
georganiseerd verzet - wie durft het te zeggen? De uitslag immers hing niet van hen
alleen af maar ook van de mogelijkheden die de niet-joodse bevolking bereid was
hun te bieden.
Die mogelijkheden waren op zichzelf groot genoeg, zoals bleek in de tweede helft

van 1943, dat wil zeggen, nadat de massale deportaties van joden al waren
afgelopen. Immers, pas nadat de joodse tragedie tot haar einde was gevoerd, begon
een systematisch verzet tegen de Duitse maatregelen en tegen de Nederlandse en
Belgische accommodatiepolitiek vaste vorm te krijgen. Het is een groep factoren
die dit verklaart. De belangrijkste is ongetwijfeld het verloop van de oorlog geweest.
In de zomer van

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



181

1942 bereikte de Duitse macht haar grootste ontvouwing. Niet alleen West-Europa,
ook Rusland tot aan Stalingrad en de Kaukasus en Noord-Afrika tot aan de poorten
van Alexandrië waren in haar greep geklemd. Al in de herfst van dat jaar echter
begonnen de kansen langzaam te keren. De Duitse aanval op Stalingrad, in
september 1942 aangevangen, werd in november met een Russisch offensief
beantwoord en leidde in februari 1943 tot de capitulatie van het zesde Duitse leger.
In oktober 1942 versloegen Britse troepen de Duitse eenheden bij El Alamein en
werd het DuitsItaliaanse leger naar Libië teruggedreven. Kort daarna landden
Amerikanen en Engelsen in Marokko en Algerije, in de lente van 1943 gingen de
Duitse steunpunten in Noord-Afrika geheel verloren. In juli 1943 konden de
Geallieerden, nu in de Middellandse Zee onbedreigd, hun aanval op Italië inzetten.
In de zomer van 1943 was Hitler niet meer de aanvaller en triomfator. Hij was in de
verdediging gedrongen maar weigerde obstinaat en fanatiek elke gedachte aan
capitulatie. Door meedogenloze exploitatie van alle machtsmiddelen waarover hij
beschikte, slaagde hij erin zijn nederlaag nog twee jaren uit te stellen. De bezette
gebieden werden gedwongen aan deze wanhoopspolitiek enorme bijdragen te
leveren. De Duitse eisen werden steeds zwaarder. Natuurlijk groeide het verzet
ertegen in dezelfde mate. Bovendien werd de zin van de accommodatiepolitiek
ernstig ondermijnd. Zij had moeten dienen om met een overwinnaar een enigszins
draaglijk compromis te bereiken. Nu moest zij worden gebruikt om de Duitse
nederlaag te voorkomen of uit te stellen en, wanneer die toch zou komen, mee te
werken aan de vervulling van Hitlers vulgaire verlangen dat zijn Rijk en geheel
Europa in zijn ondergang zouden worden meegesleurd. In Nederland ten slotte
maakte een op zichzelf onbelangrijk feit de bevolking er zich sterker dan ooit van
bewust dat de Duitse overheid in een volkomen isolement was komen te zitten. Op
13 december 1942 verklaarde Seyss-Inquart dat Mussert door Hitler als ‘Führer des
niederländischen Volkes’ werd erkend maar dat de Rijkscommissaris gedurende
de oorlog de verantwoordelijkheid nog niet aan hem kon overdragen56.. In feite had
Musserts verheffing niets te betekenen. Maar voor de overgrote meerderheid van
de bevolking betekende zij wel dat de Duitse politiek bezig was een troon te bouwen
voor een van de meest gehate en belachelijkste mensen in het land.
Gedurende de Eerste Wereldoorlog is er in het bezette deel van België geen

verzetsbeweging ontstaan. Natuurlijk hebben sommige Belgen geprobeerd de
militaire inspanningen van de Entente te steunen en het is bekend dat jonge patriotten
het bezette land zijn ontvlucht om in het vrije Belgische leger dienst te kunnen
nemen. Er was ook een illegale pers: La libre Belgique is zelfs zo beroemd gebleven
dat men tijdens de TweedeWereldoorlog aan zes Belgische illegale bladen dezelfde
naam heeft ge-
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geven57. en in het Noorden als herinnering aan die publikatie de naam Vrij Nederland
heeft gebruikt. Van een georganiseerde actie op grotere schaal, gericht tegen de
bezettingsmacht, was echter geen sprake. In de patriottische Belgische
geschiedschrijving van na 1918 werd dit niet alleen met nadruk vermeld maar ook
met nadruk toegejuicht. Dit is begrijpelijk. Tijdens de EersteWereldoorlog is in België
door de ambtenaren en de politiek-economische elite een onthoudingspolitiek
gevoerd waartoe in hoofdzaak op grond van staatkundige overwegingen was
besloten. Die staatkunde was sterk beïnvloed door de voorstelling dat België een
nationale eenheid vormde en dat men van het Belgische volk moest eisen zich door
hoog patriottisme bewogen te voelen, slachtoffer als het was van een brute agressie
en onderdrukking die het op waardige en ordelijke wijze doorstond. Actief verzet
past in zo'n conceptie niet; actief verzet immers kan het werk niet zijn van een heel
volk maar slechts van kleine groepen en het kan zich ook niet alleen tegen de
bezetter richten: in de situatie van een bezetting, als de bezetter het nationale
staatsapparaat beheerst, is het verzet door de natuur van de dingen gedwongen
ook te strijden tegen landgenoten die of opzettelijk of tegen hun zin als uitvoerders
van de besluiten der bezettingsmacht fungeren. Dit wil zeggen, het verzet schept
noodzakelijkerwijs een onrust die een element van burgeroorlog in zich heeft. In de
stemming die de leiders van de onthoudingspolitiek van 1914 tot stand wilden
brengen enmet grote inzet trachtten te handhaven, zou dit een vreemd en destructief
element zijn geweest.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er - het hoeft niet gezegd - in België en

Nederland wel sprake van georganiseerd verzet en dit is in de historiografie over
de oorlog met bewondering en ontroering herdacht. De situatie was ook anders.
Toen de Duitsers België in 1914 binnenvielen, beschikten zij niet over een of andere
ideologie die zij aan de bevolking meenden te moeten opdringen. Het is zonder
twijfel waar dat ook in de EersteWereldoorlog de propaganda van zowel de Entente
als de Centralen gebruik heeft gemaakt van ideologische generalisaties en in België
zelf heeft de Duitse politiek tegenover Vlaanderen op den duur een sterk ideologisch
karakter gekregen. Bij de inval van 1914 echter hadden de Duitsers geen enkele
ambitie om de Belgische bevolking voor een of ander Duits ideaal of een Duitse
toekomstvisie te winnen. Daardoor was de relatie tussen de bezetter en de
onderworpen bevolking koeler en de afstand tussen beide groter dan in 1940. Het
nationaal-socialisme bracht een heilsboodschap die geen ruimte tussen bezetter
en bevolking duldde. Nu was die ruimte er in feite natuurlijk wel wegens het
eenvoudige feit dat de grote meerderheid van beide volkeren zich zonder discussie
en declamatie onontvankelijk voor de propaganda toonde. Maar er waren reeds
voor de oorlog in België en Nederland nationaal-socialisten geweest; al groeide hun
aantal na mei
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1940 niet spectaculair, hun activiteit en bekeringsijver namen wel enorm toe en
deze waren eropuit niemand met rust te laten. Het was alsof de hele bevolking zich
dag na dag voor fundamentele keuzes gesteld behoorde te voelen. Terwijl de
accommodatiepolitici een zakelijke, ideologisch neutrale betrekking met de bezetter
wilden onderhouden, probeerden de nationaal-socialistische fanatici in de Lage
Landen - en ook de Duitse aanhangers van de ss - vooral na de inval in Rusland
de verhoudingen heftig te dramatiseren. En zij beperkten zich niet tot verbale
propaganda. Ook door middel van straatterreur tegen hun vijanden - of dat nu joden
dan wel aanhangers van de Nederlandsche Unie waren - en door steun aan Duitse
dwangmaatregelen, razzia's en represailles, trachtten zij de onderworpen bevolking
te intimideren en volgzaam te maken. In feite verbreedden zij daardoor de kloof
tussen zichzelf en de anderen zozeer dat deze op geen enkele manier meer viel te
overbruggen. In de mening dat de Duitse politici en het Duitse leger, als het eropaan
kwam, achter hen zouden staan, hebben zij de mogelijkheid van een burgeroorlog
zonder angst onder ogen gezien.
Door de politieke partijen en door bewegingen als Eenheid door Democratie in

Nederland en de antifascistische comités van intellectuelen in beide landen was
voor 1940 principiële oppositie tegen de nationaal-socialistische ideeën en de
nationaal-socialistische politiek gevoerd. Het behoeft geen verklaring dat deze zich
ook na mei 1940, ondanks de door de bezettingsmacht ingevoerde censuur en
repressie, probeerde te uiten. Het ideologische offensief van de Duitsers en de
collaborateurs dat de meeste Nederlanders en Belgen met zwijgende
onverschilligheid beantwoordden, lokte tevens duidelijk protest uit, eerst natuurlijk
slechts in bescheiden mate, later omvangrijker, gevarieerder en gewelddadiger.
Gedurende de beginjaren bleef het verzet een enigszins geïsoleerd verschijnsel;
vanaf begin 1943 echter vond het steun in de massa van de bevolking. Maar noch
in België noch in Nederland is het uitgegroeid tot een guerrilla- of partizanenbeweging
waarbij grote groepen actief waren betrokken. Het verzet heeft in de Lage Landen
nooit de ambitie gehad zelf de naties uit de greep van de bezettingsmacht te
bevrijden en zelf de nationaal-socialistische collaborateurs uit te roeien. Het bezat
dus een ander karakter dan het verzet dat zich bijvoorbeeld in Joegoslavië
manifesteerde. Behalve allerlei moeilijk preciseerbare maar ongetwijfeld wezenlijke
geestelijke constanten in deze naties zijn er twee puur praktische factoren geweest
die dit voor een groot deel verklaren. Ten eerste is zowel de fysische als de sociale
geografie van Nederland en België - zeer goed doorzichtige, platte landen met een
in meerderheid in steden levende bevolking - buitengewoon ongeschikt voor een
guerrilla; ten tweede waren de Britten en de Amerikanen, anders dan de Sovjet-Unie,
zeer bepaald gekant tegen de ontwikke-
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ling van partizanenlegers in West-Europa en zij hebben de verzetsbewegingen in
de Lage Landen dan ook pas laat en betrekkelijk zuinig van wapens voorzien.
Het verzet in de Lage Landen heeft zich drie taken gesteld, een militaire, een

politieke en een humanitaire. Het heeft geprobeerd de militaire inspanning van de
Geallieerden te bevorderen door middel van spionage, sabotage en het geven van
hulp aan ontsnapte krijgsgevangenen en neergestorte piloten. Het heeft, in de
tweede plaats, door middel van zijn illegale, clandestiene pers geprobeerd de
publieke opinie in België en Nederland tegen de Duitse overheid op te zetten, de
door de legale pers verspreide nationaal-socialistische propaganda te ontzenuwen
en de bevolking ervan te overtuigen dat de accommodatiepolitiek schadelijk was
en moest worden tegengewerkt. Het heeft ten slotte geprobeerd op grote schaal
hulp te bieden aan mensen die zich aan de Duitse vervolging en de arbeidsdienst
wilden onttrekken, in gezinnen of instituten verborgen moesten worden en
levensmiddelen en geld nodig hadden. De militaire taak werd verricht door kleine
groepen of door individuen die bereid waren verschrikkelijke persoonlijke risico's te
nemen. Het had alleen dan zin de politieke taak te vervullen wanneer er een publiek
werd gevonden dat voor de boodschap van de clandestiene pers ontvankelijk was.
Voor de uitvoering van zijn humanitaire taak was het verzet afhankelijk van massale
steun. Aan de honderdduizenden voor wie het de zorg op zich nam, moest door
honderdduizenden anderen een schuilplaats worden verschaft. Waarschijnlijk hebben
aan het politieke verzet meer mensen deelgenomen dan aan het militaire en aan
het humanitaire meer dan aan het politieke. Het is echter niet goed mogelijk werkelijk
betrouwbare schattingen te maken. Voor Nederland is op basis van een zeer nauwe
definitie van het begrip ‘verzetsstrijder’ aangenomen dat er van mei 1940 tot
september 1944 in totaal ongeveer 25 000 mensen actief bij het verzet betrokken
zijn geweest58.. In België wordt voor dezelfde periode het getal 70 000 genoemd
maar dat is, naar het lijkt, met behulp van andere criteria op een andere manier
berekend59.. Het is dan ook onverstandig om uit deze cijfers conclusies te trekken.
Toch kan men enkele elementen van een globale vergelijking wel opstellen. In

beide landen - dit is een eerste fundamenteel feit - is het aantal actieve
verzetsstrijders zeer klein geweest in verhouding tot de bevolking en tot de
collaboratie en het risico dat dezen liepen was excessief groot. Ten tweede is het
actieve verzetswerk onloochenbaar in België door meer mensen verricht dan in
Nederland. Terwijl de Belgische illegalen er bovendien in slaagden voor de
Geallieerden nuttig militair werk te doen én door hun goed functionerende
inlichtingendienst én door de doeltreffende manier waarop ze in september 1944
de Duitsers verhinderden om de haven-
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werken van Antwerpen te verwoesten, was de Nederlandse bijdrage klein. De
Nederlandse inlichtingendienst werd door de Duitsers geïnfiltreerd en militaire steun
was bij de ineenstorting van het Derde Rijk in mei 1945 niet nodig. In Nederland
heeft het verzet - het is een vierde element in de vergelijking - met grotere
nadrukkelijkheid dan in België de aard van een sterk verbale, politieke
protestbeweging gehad. België kende, eenmalige verschijningen meegerekend,
een 650 clandestiene bladen, Nederland 1130. Misschien hangt hiermee samen
het onbewijsbare maar wellicht toch juiste feit dat het verzet in België gewelddadiger
was en, soms onopgemerkt, soms opzettelijk, dreigde te ontaarden in zelfzuchtig
banditisme. De indruk bestaat dat er in 1943 en 1944, toen de illegalen in beide
landen de politiekemoord als strijdmiddel gingen aanvaarden, in België meer politieke
collaborateurs zijn gedood dan de paar honderd die in Nederland werden
geliquideerd; en de benden plunderaars en moordenaars die delen van Belgisch
Limburg en van de Ardennen onveilig maakten, hebben in zo'n vorm in Nederland
niet bestaan. Terwijl zich in België in 1944 een soort maquis ontwikkelde60., min of
meer georganiseerd en soms een ware plaag voor de boeren in de Ardennen te
midden van wie ze zich ophielden, is er in Nederland, bij gebrek aan mogelijkheden
in een zo dichtbevolkt en overal zo toegankelijk grondgebied, niets van dien aard
geweest. De illegale terreur was in België waarschijnlijk groter en wellicht zelfs veel
groter dan in Nederland.
Een verzetsbeweging, door de bezetter buiten de wet geplaatst en met de grootste

bitterheid vervolgd, is alleen al door de geheimzinnigheid en naamloosheid waarin
zij moet werken, een uiterst ingewikkeld verschijnsel. Er waren in beide landen
tientallen organisaties die zich met allerlei soorten verzet bezighielden en pas tegen
het einde van de oorlog probeerden iets meer eenheid tot stand te brengen. Toen
bleek duidelijker dan ooit tevoren dat er in de beweging als geheel tegengestelde
concepties over de zin ervan bestonden. De linkse groepen meenden dat zij het
begin moest zijn van een grondige maatschappelijke hervorming in socialistische
of communistische richting. De oude structuur, beweerden zij, was in mei 1940
verwoest en mocht niet worden herbouwd. Dit standpunt werd in België ingenomen
door het Onafhankelijkheidsfront (Front de l'Indépendance). De groep kwam uit de
Waalse communistische beweging voort. Zij pretendeerde overigens nationaal en
bovenpartijdig te zijn en dank zij de deelname van talloze individuen met andere
overtuigingen was zij dat in zekere zin ook. Toch is de kern ervan communistisch
gebleven. Dit Front - het spreekt vanzelf - kreeg pas vorm nadat Hitler in juni 1941
zijn aanval op de Sovjet-Unie had ingezet en de communisten in de door de Duitsers
bezette landen hun verzetsimpulsen niet meer behoefden te matigen wegens het
feit dat het Duitse regime sinds 23 augustus 1939 met
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Stalin in een niet-aanvalspact was verbonden. Van mei 1940 tot juni 1941 hadden
de Belgische communisten - evenals de Nederlandse - bepaald niet stilgezeten
maar principiële politieke actie tegen de Duitsers paste niet goed in de situatie. Voor
juni 1941 beperkte hun bedrijvigheid zich dan ook hoofdzakelijk tot het bevorderen
en steunen van sociale onrust. In de moeilijke eerste oorlogswinter en in de lente
van 1941 veroorzaakten zij stakingen en demonstraties in de Belgische
industriegebieden, waar bitter werd geklaagd over de onaanvaardbaar hoge prijzen
van levensmiddelen en de voedselschaarste. Zij bereikten daarmee dat onder de
arbeidersbevolking, die deels met onverschilligheid, deels met uitdrukkelijke kritiek
de defaitistische avonturen van Hendrik de Man en zijn vakverbond had gevolgd,
het vertrouwen in de communistische organisaties toenam. Dit natuurlijk tot schrik
van die, meestal jongere, leden van de BWP die De Mans ideeën verwierpen en - al
vanaf juli 1940 - in clandestiene publikaties de vorming van een nieuwe socialistische
partij gingen voorbereiden.
Het in maart 1941 opgezette Onafhankelijkheidsfront groeide tot een grote maar

nogal ondoorzichtige organisatie uit. Het beperkte zich niet in zijn taken. Sabotage,
spionage, allerlei vormen van geweld - van politieke moorden tot gewapende
bankroof-, hulp aan onderduikers, de hele scala van verzetsactiviteiten rekende het
tot zijn opdracht te behoren. De onafhankelijkheid waarnaar het Front streefde zou
niet het herstel van de vooroorlogse toestand betekenen. Op een of andere manier
moest aan de bevrijding van België een sociale omwenteling worden gekoppeld.
Een zekere voorbereiding daartoe probeerde het communistische Comité de Lutte
Syndicale - het sloot zich bij het Front aan - in de grote bedrijven zelf te organiseren.
Gedurende de oorlog streed het al in velerlei gedaanten en op vele plaatsen voor
de autonomie en het beslissingsrecht van de arbeiders in de fabrieken en het hoopte
dat door deze actie en propaganda het politieke doel van de Belgische
onafhankelijkheid een zeer belangrijke sociale component zou krijgen. Maar hoewel
sommigen het Front tot een semi-revolutionaire beweging wilden ontwikkelen,
overheerste de strijd tegen de bezetter toch zozeer dat een vrij groot aantal personen
die zulke verlangens bepaald niet koesterden - christen-democraten, liberalen,
socialisten - aan zijn werk deelnamen. Toch bleef er diep wantrouwen tegen bestaan.
Toen de Belgische ministers te Londen in de loop van 1943 besloten de
verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de financiering van het verzet, dat pas
in dat jaar reële betekenis begon te krijgen, vermeden zij het aan het Front grote
bedragen te doen toekomen. Hun vertrouwensman en bankier die in België zelf het
geld bijeenbracht en distribueerde, zorgde ervoor dat de uiteraard zeer kostbare
steun aan onderduikers voortaan niet meer door het Front maar door een nieuwe,
volgens zijn instructies gecreëerde organisatie naar zijn bestemming werd geleid61..
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Het feit dat het Onafhankelijkheidsfront in de loop van de jaren een factor werd
waarvan het belang misschien werd overschat maar waarvan de kracht in elk geval
voldoende was om te worden gevreesd, toont aan hoezeer de stemming in België
na het defaitisme van 1940 was veranderd. Nog frappanter blijkt dat uit het succes
van de nationalistische en vaak als contrarevolutionair gekarakteriseerde
verzetsbeweging die in juni 1944 in haar uiteindelijke vorm het Geheime Leger
(Armée Secrète) werd genoemd. Zij ontstond namelijk in de milieus waar in de zomer
van 1940 de gedachte had geleefd dat België van de nederlaag een nuttig gebruik
moest maken en zich onder het scherm van de Duitse hegemonie tot een door de
Koning en zijn adviseurs autoritair geregeerde staat moest omvormen. Al aan het
einde van 1940 groeide onder de gedemobiliseerde Belgische militairen - de meeste
werden in krijgsgevangenschap gehouden - het verlangen om uit hun patriottisme,
hun koningstrouw en hun diepgeschokte teleurstelling over de militaire debâcle een
andere conclusie te trekken dan die welke de defaitisten uit de hogere burgerij toen
formuleerden. Zij wilden geen aanpassing; zij wilden zich voorbereiden op een
hervatting van de strijd. Langzamerhand formeerde zich een groep gelijkgezinden
die zich het Belgische Legioen (Légion Belge), de Armée de Belgique en ten slotte
het Geheime Leger ging noemen. Deze groep werd waarschijnlijk aanmerkelijk
groter dan het Onafhankelijkheidsfront. Zij stelde zich de opgave om bij een invasie
van het land door de Geallieerden aan dezen gewapende steun te verlenen, om
ervoor te zorgen dat de monarchie zou worden hersteld, om een communistische
machtsgreep te verhinderen en om in het nieuwe tijdperk na de Duitse nederlaag
een democratischemaar autoritaire regeringsvorm in te stellen. Deze uitgangspunten
hebben de aantrekkingskracht van de beweging ook op bepaald niet conservatieve
patriotten niet verminderd; waarschijnlijk waren ze ook niet algemeen bekend en
werden ze zelden in nauwkeurige bewoordingen geformuleerd. Het militaire karakter,
de vertrouwenwekkend hechte organisatie en discipline en natuurlijk de zeer
patriottische deviezen van dit verzet hebben het Geheime Leger een populariteit
bezorgd die de andere groepen niet in die mate kenden. De Belgische ministers in
Londen verschaften het in 1943 en 1944 onvergelijkbaar meer geld en wapens dan
het Onafhankelijkheidsfront. Al was het Geheime Leger net als alle andere
verzetsbewegingen uit zijn aard een beweging van jonge activisten die niet voor
enorme risico's en voor geweld terugschrokken, het maakte toch de indruk een in
wezen stabiliserende functie te willen vervullen.
Net als in België begonnen ook in Nederland al in de zomer van 1940 kleine

groepen mensen en verontwaardigde individuen periodieke berichten en
beschouwingen in gestencilde vorm rond te zenden. Zij waren echter meestal niet
in staat meer dan enkele honderden exemplaren af te
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drukken zodat de reikwijdte voorlopig gering was. De schrijf- en publiceerlust was
spoedig zeer groot. Al in 1940 zouden er 62 illegale bladen zijn verschenen waarvan
de meeste natuurlijk slechts van lokaal belang waren en vele snel weer werden
gestaakt62.. Maar uit deze eerste periode dateerden ook de drie bladen die tot de
grootste en invloedrijkste zouden gaan behoren, Vrij Nederland (augustus 1940,
oorspronkelijk uit de antirevolutionaire hoekmaar vanaf eind 1941 links georiënteerd),
de communistische De Waarheid (november 1940) en Het Parool (februari 1941),
dat van linkse signatuur was. In 1941 werden de grotere bladen gedrukt, gingen de
oplagen in de tienduizenden exemplaren lopen en begonnen de staven die voor de
redactie, de technische uitvoering en de verspreiding zorgden, zeer uitgebreid te
worden. Pas omstreeks de jaarwisseling 1942/1943 werd de clandestiene pers, die
tot dat ogenblik overwegend links was geweest, uitgebreid met bladen die uit de
katholieke en de gereformeerde verzetsgroepen voortkwamen (Christofoor van eind
1942 en Trouw van begin 1943). Tot dat tijdstip werd een accentuering van de
fundamentele beginselen der bladen blijkbaar niet als een noodzaak gevoeld omdat
hun vermaningen en opwekkingen in hoofdzaak betrekking hadden op de situatie
van het ogenblik en niet op de vormgeving van de toekomst.
In 1940, 1941 en 1942 vond de clandestiene pers haar bestaansreden vooral in

haar aansporingen tot ongehoorzaamheid63.. Voor haar stonden verzet, weigering
en strijd centraal. In een hoge, soms pathetische, bezwerende, profetische stijl,
waarin natuurlijk de echo's van de opgeblazen politieke retoriek uit het interbellum
doorklonken, sprak zij haar afkeuring uit over de weliswaar wrokkende maar in feite
vrij soepele aanpassing en de neiging zich in de eerste plaats voor het eigen behoud
in te spannen waardoor het gedrag van de grote meerderheid van de bevolking
werd gekenmerkt. Gedurende deze jaren hebben haar oproepen waarschijnlijk
weinig uitwerking gehad. Het maatschappelijke leven ging zonder grote schokken
door. Het bestaan was veel onaangenamer en onzekerder dan voor de oorlog. Er
ontstond gebrek aan allerlei materiële zaken die vroeger overal beschikbaar waren.
Men moest meer op zijn woorden passen en men zag soms met grote schrik,
droefenis en afschuw hoe medeburgers werden vervolgd. Maar al toonde de
meerderheid van de bevolking zich onverschillig voor of afkerig van de
nationaal-socialistische propaganda, de accommodatiepolitiek werd en bleef vrij
algemeen aanvaard, de industrie werkte ijverig voor de Duitse economie en de
Duitse weermacht, de isolatie en eliminatie van de Nederlandse joden konden zich
voltrekken zonder dat er op een systematischemanier veel tegen werd ondernomen.
In haar wezen werd de maatschappij niet verstoord. Alleen in 1944 was het aantal
huwelijkssluitingen per duizend inwoners lager dan in Nederland gebruikelijk was.
Het aantal levendgeboren kinderen per duizend inwo-
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ners was in de oorlogsjaren niet kleiner dan in het voorafgaande decennium;
integendeel, het steeg. De bevolking groeide rustig verder64.. Uit de
bevolkingsstatistiek kan tot de herfst van 1944 geen dramatische ontwikkeling
worden afgelezen.
Zozeer werd het Nederlandse verzet gedurende de eerste drie oorlogsjaren

beheerst door het politieke element, dat de gewoonte ontstond om de
verzetsgroepen, hoewel zij zich soms ook met het militaire verzet en spionage
bezighielden, aan te duiden met de naam van de clandestiene organen waarin zij
schreven. Vanaf 1943 en vooral in 1944, toen het in de zomer leek of de bevrijding
van het hele land nabij was, begonnen deze bladen hun signatuur met grotere
precisie te omschrijven en zij deden het voorkomen alsof zij inderdaad specifieke
politieke groepenmet specifieke politieke idealen vormden, zonder massale aanhang
misschien, maar toch representatief vpor wat er in de voorhoede van de Nederlandse
bevolking leefde. Vooral bij de hervormingsgezinden was deze neiging sterk. Van
Heuven Goedhart van Het Parool en Van Randwijk van Vrij Nederland publiceerden
op 15 april 1944 een manifest waarin zij verklaarden dat met de bevrijding van het
land ‘het historische moment is aangebroken voor een radicale vernieuwing van
ons volksleven in staatkundigen, socialen, economischen en cultureelen zin’65..
Democratisering van het bedrijfsleven, organisatie en ordening van de economie,
overheidssteun voor de cultuur, recht op arbeid, een nieuwe grondpolitiek moesten
ervoor zorgen dat na de Duitse nederlaag de vooroorlogse toestand niet zou worden
hersteld. In juli 1944 schreef Het Parool dat in Nederland gedurende de bezetting
‘een omwenteling, een politieke aardverschuiving’ had plaatsgevonden66..
Aangezien deze groepen in verbinding met de Nederlandse regering in Londen

stonden - Van Heuven Goedhart werd zelfs als hun representant naar Londen
gezonden waar hij in juni 1944 aankwam en prompt tot minister van Justitie werd
benoemd - kregen zulke gedachten enig praktisch gewicht. Dit werd versterkt door
het feit dat ook koninginWilhelmina heftig verlangde naar een diepgaande herziening
van de politieke structuur van Nederland. Haar wensen waren nog veel vager en
tevens heel anders dan die van het linkse verzet maar zij deelde de afkeer van een
herstel der oude verhoudingen. Zij meende bovendien dat zo'n terugkeer tot het
verleden onmogelijk was. Zij wist natuurlijk dat er in Nederland (en in haar Londense
omgeving) mensen waren die de gecompliceerde politieke democratie van het
interbellum als normaal beschouwden en na de bevrijding wilden voortzetten. Zij
kon zich er echter niet toe brengen om te geloven dat zulke personen de diepste
volkswil vertegenwoordigden. Voor haar had de oorlog het effect van een drastische
vereenvoudiging en daarvan genoot deze rechtlijnige vrouw. Gelouterd door met
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heldhaftigheid en vroomheid doorstane beproevingen zou het Nederlandse volk, in
grote eensgezindheid en zonder politiek gekibbel, de komende vrede gaan
opbouwen. Dat daarbij de verzetshelden, jonge, nieuwe krachten, die in de zware
bezettingstijd tot de hoogste offers bereid waren geweest en indrukwekkende
leiderscapaciteiten hadden getoond, een belangrijke functie moesten vervullen,
stond voor haar vast. Zoals zij het gemakkelijk vond het gedrag van de Nederlanders
tijdens de bezetting te ordenen - haar ‘goede’ heldenvolk stond tegenover een
handjevol ‘foute’ landverraders - zo eenvoudig ordende zij ook de visies op de
toekomst: tegenover de door haar geminachte partijbonzen en ruziënde
parlementariërs stonden degenen die zij ‘de vernieuwden’ noemde67., een typische,
half-religieuze term waarmee zij mensen aanduidde die streefden naar nationale
eenheid boven politiek geharrewar.
Hoe ver stond dit alles van de dagelijkse realiteit van het Nederlandse verzet! Dit

putte zijn kracht niet uit zulke hoge idealen; dit was geen hervormingsbeweging
maar een protest en een middel tot concrete zelfbescherming. De groei ervan werd
zeer sterk bevorderd door de stakingen die in april en mei 1943 plaatsvonden en
die - te zamen met de Februaristaking van 1941 - de aard van de Nederlandse
reactie op de Duitse politiek karakteriseerden68.. Op 29 april 1943 werden de
Nederlandse militairen, die na de nederlaag van mei 1940 niet in
krijgsgevangenschap werden afgevoerd, opgeroepen zich te melden. In mei 1942
hadden de beroepsofficieren dat al moeten doen en dezen waren toen
krijgsgevangen gemaakt. Nu was het de bedoeling om alle mannen die in 1940
hadden gediend te verzamelen en een groot deel van hen te gebruiken voor
arbeidsdienst in Duitsland. Op de dag van de afkondiging begonnen arbeiders in
Twente te staken; de 30ste april zette de beweging zich in het hele land voort, niet
echter in Amsterdam. Op 1 mei begon de staking enigszins te verzwakken, op 3
mei was ze vrijwel ten einde. Ze was een volkomen spontane, ongecoördineerde,
ongeorganiseerde beweging geweest die noch door de Duitsers noch door het
verzet was verwacht. De Duitse reactie was zeer heftig. Er werden 80 doodvonnissen
voltrokken, 95 mensen werden op straat doodgeschoten, meer dan 400 werden
ernstig verwond. Duizenden werden voor korte tijd gearresteerd, enkele honderden
werden langer vastgehouden, een deel van hen in Duitse concentratiekampen. Met
deze maatregelen onderdrukten de Duitsers de stakingsbeweging die, zo bleek,
geen opstand was geweest maar een protest tegen de Duitse regeringspraktijk en
tegen het gebruik van Nederlandse mannen in Duitse fabrieken. Zij bereikten er
echter niet mee dat de ex-militairen aan het opkomstbevel gehoor gaven: ten slotte
werden er slechts 11 000 in krijgsgevangenschap afgevoerd terwijl het leger in 1940
ongeveer 300 000 man had geteld.
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Zowel in België als in Nederland kreeg het verzet zijn belangrijkste functie toen het
zich een humanitaire taak stelde: de bescherming van de mannen en vrouwen die
voor arbeidsdienst in Duitsland werden opgeroepen, tegen de Duitse maatregelen
en tegen de accommodatiepolitiek. De zogenaamde ‘arbeidsinzet’, dat is de
gedwongen tewerkstelling van buitenlanders in het Derde Rijk, was een uiterst
gecompliceerde politiek vol tegenstrijdigheden, improvisaties en willekeur. Tot in
het begin van 1943 bleef hij een marginaal, zij het natuurlijk belangrijk verschijnsel;
daarna kreeg hij zulke gigantische proporties dat hij voor beide landen een wezenlijk
probleem werd. In de zomer van 1940 stimuleerden de nationale autoriteiten in
beide landen, geconfronteerd als in de ergste jaren van de crisis met een
werklozencijfer van tegen de 500 000, vrijwillige dienstneming in Duitsland of elders
waar de Duitsers arbeiders nodig hadden. Zo zijn er in die eerste jaren alles bij
elkaar enige honderdduizenden Nederlanders en Belgen voor kortere of langere
tijd in het buitenland gaan werken als, soms overigens min of meer gedwongen,
vrijwilligers. De idee van een formele arbeidsplicht werd echter voor het eerst pas
op 28 februari 1941 verwerkelijkt toen de arbeidsbureaus het recht kregen bewoners
van Nederland te verplichten op een hun aangewezen plaats voor een bepaalde
tijd te gaan werken, eerst in Nederland zelf, sinds 23 maart 1942 ook in Duitsland
of elders69.. In België kwamen dergelijke besluiten iets later af: op 6 maart en 6
oktober 1942. Al in 1942 waren de Duitse eisen hoog: van april 1942 tot april 1943
werden 164 000 Nederlanders in Duitsland te werk gesteld. In 1943 nam de Duitse
druk geweldig toe. In maart begon in Nederland de poging om hele jaarklassen -
men ving met de jaargang 1921 aan - te ronselen; in september volgde België. In
feite hebben de Duitsers nog niet de helft van de arbeidskrachten die zij wilden
deporteren, bereikt en al in de herfst raakte de onderneming, mede als gevolg van
nieuwe wendingen in de Duitse politiek, in het slop. In het begin van 1944 stond de
uitzending nagenoeg stil. Maar na september 1944, toen België al bevrijd was, nam
de Duitse arbeidspolitiek in Nederland de vorm van terreur aan en tot in mei 1945,
toen het regime eindelijk instortte, werden nog tallozen door middel van razzia's en
andere methoden opgepakt en naar de fabrieken in Duitsland vervoerd waar zij te
zamen met miljoenen arbeidsslaven uit heel Europa in de brandende steden de
jammerlijke chaos beleefden waarin het Rijk ten onder ging. Toen Duitsland door
de Geallieerden werd bezet, schijnen daar tegen de 300 000 Nederlandse en
ongeveer 250 000 Belgische arbeiders te zijn aangetroffen. In Nederland zelf hielden
zich, naar het schijnt, meer dan 300 000 arbeidsplichtigen70. schuil en in België zal
de situatie voor september 1944 niet heel anders zijn geweest.
Voor de steun aan dezemensen hebben zich in Nederland verschillende groepen

ingespannen. De grootste werd de Landelijke Organisatie voor
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Hulp aan Onderduikers (LO), die uit de tweede helft van 1943 dateerde en die in
begin 1944 de Landelijke Knokploegen naast zich kreeg. Deze knokploegen hadden
tot taak op alle mogelijke manieren persoonsbewijzen, distributiekaarten en geld
bijeen te brengen om de door de LO verzorgde personen van de nodige officiële
papieren en van financiën te voorzien. De LO en de Knokploegen, die zich aan een
strikte ethische code bonden, hebben hun werk niet alleen buitengewoon deskundig
maar ook op een zeer integere manier gedaan in een tijd waarin bedrog, fraude en
geweld begrijpelijkerwijs tot de legitieme strijdmiddelen tegen de bezetter werden
gerekend en waarin het bederf en de anarchie van de ondergaande bezettingsmacht
de maatschappelijke samenhang ernstig verzwakten. De LO kwam uit de kringen
van gereformeerden en antirevolutionairen voort. Toen zij groeide - in de zomer van
1944 had zij 12 à 14 000 medewerkers71. - en zich over het hele land verspreidde,
traden veel andersdenkenden tot haar kaders toe. Toch bleef de geest van
calvinistische zelftucht en gelovig zelfvertrouwen de beweging domineren en dit
waren uiterst belangrijke zekerheden in het opgejaagde, door bovenmatige gevaren
bedreigde bestaan van verzetsstrijders. Ook de houding van deze organisatie
tegenover de politieke kwesties die door het linkse verzet werden gesteld, was
beheerst: zij weigerde zich ermee te occuperen. Toen de illegaliteit in juli 1944, op
dringend verzoek van de Koningin, enige ordening in het verdeelde en verspreide
verzet probeerde te brengen - en daarmee overigens geen eenheid bracht maar de
veelheid van comités en als overkoepelend bedoelde organisaties nog vergrootte
- plaatste zij de diverse groepen keurig in de politieke hokjes van links, midden en
rechts72.. De Landelijke Organisatie en de Knokploegen kozen de rechterzijde en
dat wilde in het vocabulaire van het interbellum niet zeggen dat zij zich als
conservatievenmaar dat zij zich als confessionelen beschouwden. Deze rechterzijde
nu verklaarde met nadruk dat zij over de vorm die de naoorlogse samenleving moest
aannemen, geen mening wilde en geen mening kon formuleren. Zij kon dat niet
omdat mensen met verschillende overtuigingen aan de Landelijke Organisatie
deelnamen. Zij wilde het niet, ten eerste omdat de illegaliteit in haar geheel niet de
pretentie moest hebben representatief voor de Nederlandse bevolking te zijn, en
ten tweede omdat de taak van de illegaliteit uitsluitend verzetswerk was en het
verzet zich na het einde van de oorlog dus diende te ontbinden73.. Dit was scherp
doordacht en goed geformuleerd. Helemaal volledig was het echter niet. In de
discussie van toen immers betekende deze uitspraak dat de grootste
verzetsorganisatie die het meest directe contact met grote delen van de bevolking
onderhield, medewerking weigerde aan de verlangens van de Koningin en aan de
ontwikkeling van de in linkse kringen gekoesterde hervormingsideeën.

Eindnoten:

54. Zie voor de jodenvervolging in Nederland, behalve de zeer uitvoerige analyse door De Jong in
verschillende delen van zijn boek, ook J. Presser, Ondergang. De vervolging en verdelging van
het Nederlandse jodendom, 1940-1945 (2 dln, Den Haag, 1965). Voor de situatie in België zie
o.a.B. Garfinkels, Les Belges face à la persécution raciale, 1940-1944 (Brussel, 1965) en L.
Steinberg, Le Comité de Défense des Juifs en Belgique, 1942-1944 (Brussel, 1973).

55. B.A. Sijes, De Februaristaking, 25-26 februari 1941 (Den Haag, 1954).
56. De Jong, Koninkrijk, VI, 544 e.v.
57. G.K. Tanham, Contribution à l'histoire de la résistance belge (Brussel, 1971) 105.
58. Dit is de berekening van De Jong, Koninkrijk, VII, 1047.
59. H. Bernard, La résistance 1940-1945 (Brussel, 1969) 34.

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



60. Zie o.a.G.H. Luchie, La Belgique au temps de l'occupation (Brussel, 1972) 106 e.v.
61. De financiering van het Belgisch verzet: Bernard, Résistance, 61 e.v.; Gillingham, Belgian

Business, 178 e.v. en idem, ‘The Baron de Launoit: a Case Study in the "Politics of Production"
of Belgian Industry during the Nazi Occupation’, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis,
V (1974) 46 e.v.; B. Ducarme, ‘Le financement de la Résistance en Belgique’, Courrier
hebdomadaire du CRISP, no. 476-477. De financiering van het Nederlandse verzet bij P. Sanders,
Het Nationaal Steunfonds. Bijdrage tot de geschiedenis van de financiering van het Nederlandse
verzet, 1941-1945 (Den Haag, 1960) en De Jong, Koninkrijk, VII, 805-836.

62. L.E. Winkel, De ondergrondse pers, 1940-1945 (Den Haag, 1954) 20.
63. Voorbeelden in Het woord als wapen. Keur uit de Nederlandse ondergrondse pers, 1940-1945

(Den Haag, 1952).
64. Zie de tabellen 9, 13 en 14 in 75 jaar statistiek in Nederland (Den Haag, 1975).
65. Het woord als wapen, 309. Cf. De Jong, Koninkrijk, VII, 1195 en IX, 1230.
66. Uit een artikel van Frans Goedhart, geciteerd door De Jong, IX, 1246.
67. Ibid., IX, 115.
68. P.J. Bouman, De April-Mei-stakingen (Den Haag, 1950).
69. B.A. Sijes, De arbeidsinzet. De gedwongen arbeid van Nederlanders in Duitsland, 1940-1945

(Den Haag, 1966).
70. De Jong, Koninkrijk, xb, 483.
71. Ibid., VII, 759.
72. Ibid., xb, 956.
73. Zie het artikel van Bruins Slot in Trouw, okt. 1944, geciteerd door De Jong, xb, 974.

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



193

3. De Duitse nederlaag, de bevrijdingen, de terugkeer van de
regeringen

Op 6 juni 1944, in de vroege ochtend, landden Amerikaanse en Britse troepen in
Normandië. Zij veroverden de provincie en verweerden zich met succes tegen Duitse
offensieven. Eind juli braken zij verder in Frankrijk door. Op 25 augustus trokken zij
Parijs binnen, op 3 september Brussel, op 4 september Antwerpen. Die zelfde avond
deelde de Nederlandse minister-president Gerbrandy via de Londense radio mee
dat de Geallieerden de Nederlandse grens hadden overschreden en even later werd
dit bericht aangevuld met de informatie dat Breda was bevrijd. Op 5 september,
Dolle Dinsdag, wist niemand in Nederland waar men aan toe was. Tienduizenden
NSB'ers en andere collaborateurs werdenmet hun gezinnen naar Duitsland vervoerd;
die exodus hield enige dagen aan. In verschillende steden begonnen Duitse
ambtenaren hun dossiers te verbranden. Door Zuid-Nederland vluchtten Duitse
soldaten uit Noord-Frankrijk en België weg. Dit alles gaf de bevolking de indruk dat
de bevrijding nu inderdaad gekomen was. Er werd feest gevierd. Men ging de straat
op, jubelde, demonstreerde. Enige illegale organisaties traden uit de anonimiteit,
maakten de namen van hunmedewerkers bekend, adverteerden hun eigen adressen.
Andere groepen maakten zich op om de Geallieerden metterdaad te steunen maar
zij realiseerden zich al snel dat zij daartoe veel te weinig wapens hadden. Zij konden
ook niet verhinderen dat op 5 en 6 september enkele duizenden politieke gevangenen
uit het concentratiekamp Vught werden afgevoerd naar Duitse concentratiekampen
waar velen van hen omkwamen. De dag eindigde in desillusie. De berichten waren
te optimistisch geweest. Er waren nog geen geallieerde troepen in Nederland
binnengedrongen en de Duitsers hadden de strijd nog lang niet opgegeven. Pas op
12 september werden de eerste Nederlandse gemeenten - in Zuid-Limburg - bevrijd.
Op 14 september trokken de Geallieerden Maastricht binnen.
Op 17 september begon generaal Montgomery zijn poging om met zijn Britse

Tweede Leger snel over de grote rivieren naar het noorden door te stoten met de
bedoeling vanuit een langs de IJssel op te bouwen nieuwe positie het Duitse
grondgebied binnen te dringen. Op 18 september werd Eindhoven bevrijd. Twee
dagen later werden de Waalbruggen bij Nijmegen veroverd. Maar voorbij Arnhem
kwamen de Geallieerden niet. Op 25 september trokken zij zich zuidwaarts terug.
De stad was voor een deel verwoest en de bevolking werd in de dagen na de Duitse
overwinning door de Duitsers, die er een militaire vesting van wilden maken,
geëvacueerd. De gedurfde operatie van Montgomery was mislukt. Dit was een
bittere
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teleurstelling. Toch is door uitstekend geïnformeerde commentatoren74. betoogd dat
een Brits succes, dat wil zeggen, een geallieerde opmars langs de IJssel, in
West-Nederland, een gruwelijke catastrofe zou hebben veroorzaakt. In Holland
immers was een enorme Duitse macht gelegerd die van Hitler het strikte bevel had
dit grondgebied tot elke prijs en met alle middelen zo lang mogelijk te verdedigen.
Niet alleenmoesten de havenwerken vanRotterdam en Amsterdamworden verwoest
- daarmee werd op 21 september begonnen -, ook de openbare nutsbedrijven, de
watervoorziening, de elektriciteitscentrales dienden in geval van nood vernield te
worden. Indien het geallieerde plan om - naast Montgomery's geprogrammeerde
opmars langs de IJssel - ook ten westen daarvan een leger via Breda en Utrecht
naar Amsterdam te doen oprukken was uitgevoerd of indien vanuit de IJssellinie
een aanval op de Duitse stellingen in Holland was gewaagd, dan zou het alleen al
omwaterstaatkundige redenen zo uiterst kwetsbareWest-Nederland hulpeloos aan
de oorlogvoering zijn opgeofferd. Misschien is de ellende die uit de mislukking
voortkwam en die verschrikkelijk was, alles welbeschouwd, geringer geweest dan
wat uit een succes had kunnen volgen.
Al waren de Geallieerden niet in staat geweest de Rijn over te komen, zij hadden

ten zuiden daarvan voldoende houvast om aan de verovering van heel Noord-Brabant
te beginnen. Dit was nog een hele opgave. Pas aan het einde van oktober vielen
Den Bosch, Tilburg en Breda in geallieerde handen. Inmiddels was in
Zeeuws-Vlaanderen en op de Zeeuwse eilanden een felle strijd aan de gang die
hoogst ernstige schade aan land en bevolking toebracht. Als gevolg van de
geallieerde bombardementen van de zeedijken kwam Walcheren voor een groot
deel onder water te staan. Op 6 november werd Middelburg ingenomen. Op 10
november was de actie op Walcheren voltooid. Toen was een voor de hele
oorlogvoering in Noordwest-Europa beslissende overwinning behaald: de
Geallieerden konden nu de Westerschelde, na er de mijnen te hebben opgeruimd,
gaan gebruiken en via de intact gebleven Antwerpse haven hun troepen van al hun
benodigdheden voorzien. Op 28 november 1944 voer het eerste geallieerde konvooi
de haven van Antwerpen binnen. Toch was toen nog niet heel Zuid-Nederland vrij.
In delen van Limburg hielden de Duitsers stand en het duurde tot begin maart 1945
voor Midden- en Oost-Limburg beoosten de Maas door de Geallieerden werden
bezet. De bevolking van die streken was in de voorafgaande maanden voor een
belangrijk deel naar Noord-Nederland geëvacueerd. Alles bijeen waren in het
Nederland van toen gedurende deze maanden en de voorafgaande jaren bijna een
miljoen inwoners uit huis en woonplaats verdreven75., wat aanzienlijk minder is dan
het totaal van de Belgen die in mei 1940 naar Frankrijk vluchtten, maar een ernstiger
geval vormde doordat zij niet naar hun verwoeste, geplun-
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derde of onder water gezette woningen konden terugkeren.
Bij hun nadering van België en hun bliksemsnelle tocht door dat land hebben de

Geallieerden vrij veel steun gekregen van Belgische verzetsgroepen die in de zomer
honderden aanslagen op spoorwegen en wegverbindingen pleegden en begin
september de Duitsers beletten om de Antwerpse havenwerken te vernielen. Het
Nederlandse verzet heeft lang niet zoveel kunnen bereiken. Het was daartoe
numeriek te zwak en bovendien slechter bewapend76.. Ook die andere daad waarmee
Nederland de geallieerde veldtocht heeft willen steunen, de spoorwegstaking, heeft
in feite weinig effect op de oorlogvoering gehad77.. Zij werd op 17 september 1944
via de radio door de Nederlandse regering in Londen uitgeroepen. Er was over zo'n
actie in het grote bedrijf al vaker gedacht. Steeds echter had men haar verworpen
want, meende men, ze zou slechts één keer kunnen plaatshebben en ze moest,
wilde ze zinrijk zijn, een strategische, niet een demonstratieve functie bezitten. In
de overtuiging dat het einde van de Duitse bezetting nabij was en dat de verlamming
van het transport de ondergang ervan zou bespoedigen, volgden verreweg de
meeste spoorwegmensen het Londense bevel op. Wat echter een korte en
beslissende actie had moeten zijn werd als gevolg van de Duitse overwinning bij
Arnhem een totaal andere zaak. Aangezien de staking niet door de spoorwegdirectie
zelf maar door de regering te Londen was uitgeroepen, kon ze ook slechts door
Londen beëindigd worden en Londen wilde haar tot het bittere einde voortzetten.
De Duitsers straften Nederland boven de grote rivieren voor deze houding door het
transport van voedsel en kolen naar West-Nederland extra moeilijk te maken; de
hongersnood die Holland in de winter van 1944 en het voorjaar van 1945 teisterde
en tienduizenden slachtoffers maakte, was natuurlijk geen gevolg van de staking
zelf maar wel van de Duitse reactie erop. Bovendien belemmerde de staking de
Duitse oorlogvoering slechts weinig, veel minder in elk geval dan een rechtvaardiging
voor de ellende in Holland zou vereisen. Wat betekent dit anders dan dat, geheel
tegen de bedoelingen, het werkelijke effect ook van deze grootse manifestatie veel
meer moreel dan materieel is geweest?
De periode die loopt van de geallieerde verovering van België en grote delen van

Zuid-Nederland in september 1944 tot de totale Duitse nederlaag in mei 1945, vormt
een uiterst merkwaardige tussentijd. De onzekerheid bleef groot. Toen de Duitsers
op 16 december 1944 door Luxemburg en de Ardennen heen een aanval begonnen
met de kennelijke bedoeling om naar Antwerpen op te rukken - zij slaagden erin
Dinant te bereiken - kostte het de Geallieerden grote inspanning om deze doorbraak
te stoppen. Pas eind januari 1945 waren in heel België de laatste resten van de
onderneming en van de Duitse bezetting in het algemeen opgeruimd. Zowel in
België als in Zuid-Nederland stonden de hervatting van het natio-
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nale bestaan en de opbouw van een eigen bestuursapparaat natuurlijk onder de
directe invloed van de voortdurende oorlogvoering. De geallieerde troepen bezaten
de feitelijke macht en voor de geallieerde legerleiding was, het spreekt vanzelf, de
politieke discussie in de bevrijde gebieden vooral dan van belang wanneer er reden
was te vrezen dat deze de rust in België en Zuid-Nederland - etappe- en frontgebied
- zou verstoren. Maar ondanks deze onvermijdelijke beperkingen van de nationale
bewegingsvrijheid tekenden zich gedurende deze maanden in beide streken al de
verschijnselen af die voor de eerste naoorlogse jaren kenmerkend zouden blijven.
De positie van de Belgische Koning, de zeer strikte limieten waarbinnen het in de
oorlog in sommige kringen gegroeide verlangen naar diepgaande hervormingen
gevat werd, de inquisitie waaraan gepoogd werd collaborateurs en meelopers te
onderwerpen, het waren alle zaken waarvan de betekenis en het problematische
karakter zich al voor mei 1945 duidelijk manifesteerden. En al deze ingewikkelde
en pijnlijke zaken hielden op een of andere manier ook verband met de
voorbereidingen die de Belgische en Nederlandse regering in Londen hadden
getroffen om bij hun terugkeer enige richting aan de bevrijding te kunnen geven.
Toen Pierlot en Spaak in oktober 1940 eindelijk te Londen aankwamen en zich

bij De Vleeschauwer en Gutt voegden, bestond de Belgische regering uit slechts
vier man. Pas twee jaar later werd er een vijfde, uit België overgekomen minister
aan toegevoegd en in april 1943 volgden er nog twee. Van toen af telde het kabinet
zeven leden die allen deel hadden uitgemaakt van het in mei 1940 naar Frankrijk
gevluchte kabinet waarin dertien leden zitting hadden. De Nederlandse regering,
die al in mei 1940 in haar geheel op een veel minder ingewikkelde manier dan de
Belgische in Londen terechtgekomen was, werd tijdens de oorlog meer dan deze
door conflicten en mutaties geteisterd. In het kabinet dat zich in 1944 in Nederland
presenteerde zaten nog slechts zes van de elf ministers die in mei 1940 waren
gevlucht. Er waren verscheidene nieuwelingen in de loop van de jaren bij gekomen
en sommigen van hen waren al voor de terugkeer weer verdwenen. Het resultaat
was dat acht van de veertien ministers die in september 1944 aan het bewind waren,
buiten het Parlement om waren aangesteld. Naast alle beslommeringen en zorgen
waarmee regeringen in ballingschap noodzakelijkerwijze zijn belast, compliceerden
twee bijkomende factoren de politiek van de Nederlandse ministers. De eerste was
het in de zomer van 1940 en nog lang daarna soms ernstige proporties aannemende
defaitisme in de eigen gelederen. Koningin Wilhelmina heeft daar op haar
krachtdadige wijze met succes actie tegen gevoerd. Zij weigerde in 1940 pertinent
de regeringszetel naar het veiliger geachte Nederlands-Indië te verplaatsen; in
augustus 1940 dwong zij de geheel gedemoraliseerde minister-president D.J. de
Geer af te treden (hij
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verliet Engeland in november en keerde in februari 1941 in Den Haag terug) en de
veel strijdbaarder P.S. Gerbrandy, die Justitie beheerde, zijn taak over te nemen.
In de loop van de volgende jaren echter - en dit was de tweede complicatie - ging
haar visie op de eigen rol van de Oranjevorst in een ‘hernieuwd’ naoorlogs Nederland
haar denken en doen in zo'n mate overheersen dat het voor haar ministers vaak
bijna onmogelijk werd met haar samen te werken. Uiterst pijnlijke conflicten en
hooglopende ruzies verstoorden de betrekkingen tussen de vorstin en het kabinet
die, nu er geen Staten-Generaal was, nog veel sterker van elkaar afhankelijk waren
dan in normale tijden. Tot een Nederlandse koningskwestie is de tegenstelling echter
niet uitgegroeid. Na de oorlog kwam de discussie die zovele jaren in de regering
had voortgewoekerd, tot een einde toen bleek dat er voor de verwerkelijking van
Wilhelmina's verlangens geen ruimte was en zij zich, ook al was zij als symbool van
moed en verzetsgeest uitermate geliefd, teleurgesteld binnen de oude grenzen van
de constitutionele monarchie terugtrok.
In België ontstond wel een koningskwestie. Zij had drie hoofdoorzaken: het gedrag

van Leopold III in 1940, zijn weigering ook tijdens de latere oorlogsjaren de legitimiteit
van het kabinet van Pierlot te Londen te erkennen en enige waardering te uiten voor
het werk ervan, het feit ten slotte dat hij bleef vasthouden aan zijn ideeën over de
rol van het koningschap, ideeën die in de jaren 1930 en het begin van de oorlog in
vrij brede kring werden aanvaard maar, toen de stemming in 1943 ging omslaan,
in veel mindere mate als de verwoording van een of andere diepe volkswil konden
worden beschouwd. Dit wil zeggen, Leopold was ook toen de situaties en de reacties
van de bevolking veranderden, niet bereid of geestelijk in staat het standpunt op te
geven dat hij in mei 1940 had gekozen en waardoor hij in die periode
ontegenzeggelijk groot respect en veel populariteit had verworven. In 1944 en 1945
viel er bij zijn onderdanen niet veel enthousiasme meer te wekken voor de wijziging
van de staatsstructuur in autoritaire, zij het natuurlijk niet dictatoriale zin, die Leopold
evenals Wilhelmina voorstond. In 1944 en 1945 bleek de terugkeer naar de
vooroorlogse gewoonten aantrekkelijker te worden gevonden dan de
hervormingsideeën van de late jaren dertig en de eerste oorlogstijd waaraan op een
of andere manier een geur van defaitisme was blijven hangen.
Gedurende de oorlog wees Leopold III pogingen van het kabinet-Pierlot om het

contact met hem te herstellen af met het argument dat hij als krijgsgevangene geen
politieke gebaren mocht maken. Inderdaad heeft hij zich na zijn ontmoeting met
Hitler in november 1940, die de mislukking van zijn politieke probeersels uit de
zomer bezegelde, in vrijwel volkomen zwijgzaamheid teruggetrokken. In juni 1944
werd hij na de geallieerde landing in Normandië met zijn gezin naar Duitsland
overgebracht. In mei
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1945 troffen de Amerikanen hem in Oostenrijk aan. Pas toen werd de koningskwestie
in alle scherpte gesteld. Maar dat zij gesteld kon worden was de eerste minister
Pierlot en de minister van Buitenlandse Zaken Spaak al in september 1944 duidelijk
geworden. Zij keerden met het hele kabinet op 8 september in België terug. De
volgende dag kregen zij kennis van een soort proclamatie die Leopold III op 25
januari had getekend en die hij kennelijk, ook al zou hij zelf niet meer in België
verblijven, bij de bevrijding in een of andere vorm door het kabinet had willen doen
publiceren78.. Het recht daartoe zouden de ministers volgens zijn instructies pas dan
hebben wanneer zij zich op plechtige wijze voor hun in mei 1940 geuite kritiek op
de Koning hadden verontschuldigd. Deden zij dat niet, dan zou de dynastie weigeren
met hen samen te werken. Deden zij het wel, dan mochten zij de lange tekst
openbaar maken waarin de Koning zijn visie gaf op de toekomst van België, de
Vlaams-Waalse verhouding, de noodzakelijke maatschappelijke, politieke en andere
hervormingen. Er stond geen enkel woord in waaruit bleek dat Leopold enig respect,
laat staan enige erkentelijkheid voor de Geallieerden of de Belgische verzetsstrijders
voelde. Terecht is gezegd dat het lot van Leopolds koningschap al direct zou zijn
beslist wanneer Pierlot dit document in september 1944 in de openbaarheid had
gebracht toen vrijwel de hele bevolking in uitbundige vreugde de Geallieerden en
het verzet toejuichte79.. Maar Pierlot en Spaak, ten diepste geschokt door het
koninklijke proza, hielden zich aan de letter van de instructie. Zij legden hun
medeministers, die het stuk niet in zijn geheel te lezen kregen, de vraag voor of
dezen bereid waren aan de Koning hun excuses voor hun wangedrag aan te bieden.
Nadat dezen dit vanzelfsprekend hadden geweigerd, zonden zij het document naar
Leopolds vertrouwensmannen terug. Toen de Belgische Kamers op 19 september
in hun oude samenstelling (met uitsluiting natuurlijk van de leden der fascistische
partijen) voor het eerst na vier jaar weer bijeenkwamen, deed Pierlot hun verslag
van de werkzaamheden van zijn kabinet in Londen, ontving hij van hen woorden
van dank en instemming en sprak hij de verwachting uit dat de Koning bij zijn
terugkeer zijn constitutionele prerogatieven weer zou gaan uitoefenen en dat de
monarchie een wezenlijk element van eenheid en stabiliteit in de natie en de staat
zou blijven. De volgende dag benoemden de verenigde Kamers Leopolds broer
Karel tot regent.
Op 27 september hervormde Pierlot zijn kabinet. Naast zichzelf behield hij drie

leden van de oude equipe; de socialisten kregen veel meer plaats en de liberalen
die in de oorlogsregering geen zetel hadden gehad, werden nu wel opgenomen;
ook drie communisten traden tot de regering toe. Sommige van de nieuweministers
waren actief in het verzet geweest. Deze reconstructie was een compromis tussen
enerzijds de noodzaak meer stem
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te geven aan de, naar men vermoedde, tijdens de oorlog sterk gegroeide linkse
opinie, en, anderzijds, de behoefte van de geallieerde legerleiding aan de solide
conservatieve rust van Pierlot en de ervaring van de als minister van Buitenlandse
Zaken aanblijvende Spaak. Het was een wankel compromis. Al in november verlieten
de communistische ministers de regering. In februari 1945 viel het hele kabinet.
Deze gebeurtenissen bleken later karakteristiek voor de politieke verwarring tijdens
de eerste vijf jaren van de naoorlogse periode, jaren van onverzoenlijke, bijna
onbeheersbare conflicten waarvan de tot het centrum ervan opgevijzelde
koningskwestie overigens pas na mei 1945 in volle hevigheid tot uitbarsting kwam.
De twee andere politieke problemen waarmee België was belast, namelijk de

verlangens van het verzet en de opmars van het communisme aan de ene kant, de
berechting van de collaborateurs aan de andere, kregen al direct scherpe accenten.
Veel communisten waren er waarschijnlijk van overtuigd dat hun idealen in een of
andere vorm in het nieuwe België zouden triomferen. Misschien is het dit gevoel
geweest dat hun houding in november 1944 verklaart. Toen namelijk leek het een
kort ogenblik alsof België zich, terwijl de oorlog nog in volle gang was, met een soort
van opstandspoging moest gaan bezighouden. Al in oktober had de geallieerde
legerleiding te kennen gegeven dat de Belgische verzetsbeweging zichzelf diende
te ontbinden en haar wapens moest inleveren. De leden ervan zouden, als zij dat
wilden, onder bepaalde voorwaarden in de geallieerde legers worden opgenomen.
Voor het ‘rechtse’ Geheime Leger vormde dit geen probleem. De uiterste linkervleugel
van het Onafhankelijkheidsfront verzette zich echter heftig. Hij was bereid zich in
het geallieerde leger te laten incorporeren maar uitsluitend als een apart geheel,
als een blok dat voor zijn eigen radicale doeleinden zou blijven strijden. De
communistische ministers maakten de indruk die eis te steunen toen zij op 16
november het kabinet, dat op 13 november de onmiddellijke ontwapening van alle
verzetsgroepen had gelast, verlieten. Zij zagen overigens wel in dat het op dat
ogenblik ongewenst was een actie te voeren die de schijn wekte niet slechts tegen
de Belgische regering maar ook tegen de geallieerde generaals te zijn gericht. Hun
volgelingen waren echter van een andere mening. Op 25 november hielden zij in
Brussel een grote demonstratie, uit de verte bewaakt door Britse pantserwagens.
Al was de mogelijkheid tot geweldpleging alleen daarom reeds beperkt, toch vielen
er gewonden. Toen werd geprobeerd een algemene staking op gang te brengen.
Op 28 en 29 november lag in enkele openbare nutsbedrijven en in de kolenmijnen
het werk inderdaad stil. Maar de poging om op deze manier aan het extreem linkse
standpunt meer invloed te verschaffen, mislukte80.. De staking duurde slechts kort
en vond bij het overgrote deel van de bevolking
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geen enkele steun. Ook de linkse verzetsbeweging leverde haar wapens in. In
december toonde het Duitse Ardennenoffensief dat de oorlog nog niet voorbij was.
En gedurende al deze maanden bleef de voedselschaarste voor de slechtbetaalde
arbeiders een ernstig probleem vormen dat meer aandacht trok en grotere onrust
verwekte dan het conflict van november. Toch was de nederlaag die extreem links
toen leed, niet beslissend. Het vraagstuk was in de openbaarheid getreden. Er zou
in 1945 en volgende jaren nog veel strijd over volgen.
Ook het vraagstuk van de zuivering kreeg tussen september 1944 en mei 1945

al de zeer pijnlijke aspecten en het karakter van onoplosbaarheid waardoor het
gekenmerkt zou blijven. Op het eerste gezicht leek het uitgangspunt zo eenvoudig.
In de oorlog hadden de mensen die de bezetter steunden, het vaderland verraden
en zij waren alleen daarom al strafbaar. Hun landverraad dat op zichzelf een ernstig
delict vormde, ging bovendien gepaard met de steun aan de nationaal-socialistische
beginselen die in absolute zin moreel verwerpelijk waren, die onvoorstelbare ellende
hadden veroorzaakt - toen de Duitse concentratiekampen opengingen en de
geschiedenis van de gevangenen bekend werd, bleek dat elke dag duidelijker - en
die pal tegengesteld waren aan de principes van de verzetsstrijders. Het sprak
vanzelf dat de gemeenschap van zulke ideeën en hun aanhangers moest worden
gezuiverd. Dat diende zorgvuldig te worden geregeld. De politieke moordaanslagen
die het verzet tijdens de oorlog, in een tijd van Duitse terreur, geoorloofd had
gevonden, mochten na de bevrijding niet worden voortgezet. De vrijheid vereiste
burgerlijke discipline; zij wilde geen wraak en geen bloedbad; zij garandeerde
gerechtigheid. Het is in België niet helemaal gelukt om bij de bevrijding wilde
liquidaties van collaborateurs te voorkomen. Men meent dat in de eerste dagen en
weken misschien een paar honderd mensen zonder proces werden afgemaakt,
meer dan in Nederland, waar zo iets bijna niet gebeurde, veel en veel minder dan
in Frankrijk waar, naar schatting, enkele tienduizenden slachtoffers vielen. Maar
toen deze ongeregeldheden eenmaal achter de rug waren, ging het recht zijn loop
nemen.
De Belgische regering te Londen had het niet nodig gevonden voor de vervolging

van collaborateurs een bijzondere rechtspraak in te richten. Zij achtte de regels over
de bestraffing van daden tegen de staatsveiligheid die al in de negentiende eeuw
waren opgesteld en in 1916 en 1934 waren uitgebreid, voldoende. Het resultaat
was dat de vervolging geheel voor de verantwoordelijkheid van de militaire jurisdictie
kwam81.. Gegeven de grote aantallen zaken was het nodig veel militaire rechtbanken
op te richten; in oktober 1944 waren er dertien, van mei 1945 af negentien en in
februari 1946: 21. Zij werkten snel. Er was ook heel wat te doen. Al in september
1944 werden tienduizenden mensen in hechtenis genomen. Het
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aantal beschuldigingen ging vrij spoedig tot in de honderdduizenden oplopen en
veruit het merendeel daarvan - bijna 180 000 - had betrekking op politieke
collaboratie, waarvan trouwens slechts ongeveer 9% tot vervolging aanleiding gaf.
Gezien de enormiteit van de gruweldaden die door het nationaal-socialisme in het
algemeen waren bedreven, gezien de spanningen die tijdens de oorlog tussen de
massa van de bevolking en de meelopers en profiteurs van het bezettingsregime
waren ontstaan, gezien de op zichzelf zeer natuurlijke neiging van de actieve
verzetsstrijders om elk min of meer vriendschappelijk contact met de Duitsers en
hun medewerkers als collaboratie en verraad te beschouwen, is het begrijpelijk dat
zoveel zaken bij de rechtbanken werden aangebracht. Op deze manier echter
dreigde wat als een zuivering van de gemeenschap was bedoeld, een afrekening
niet alleen met prominente nazi's te worden maar ook met onnozele slappelingen,
apolitieke profiteurs, vriendelijke warhoofden, een inquisitie die elke afwijking van
de door het verzet gestelde normen als een ketterij bestreed. In 1945 en volgende
jaren zou blijken met wat voor een onoplosbaar probleem de samenleving zich
belastte toen zij op deze schaal de ‘onzuiveren’ wilde gaan bestraffen. Al spoedig
immers stonden de twee concepties tegenover elkaar die de discussie gingen
beheersen: puriteins rigorisme bij een deel van de linkerzijde, christelijk begrip voor
menselijke zwakte en zonde aan de rechterkant, met daarachter een ingewikkeld,
moeilijk te doorzien netwerk van politieke en zakelijke belangen en persoonlijke
emoties.
Het spreekt vanzelf dat in de gedurende de herfst van 1944 bevrijde gebieden

van Nederland de problemen die de naoorlogse jaren zouden beheersen, nog niet
zulke scherpe contouren kregen als in België. Dit was voor Zuid-Nederland een tijd
van afwachten meer dan van preparatie82.. Het grootste deel van het land was nog
bezet. In het bestuurlijke, economische en intellectuele centrum, in Holland, heersten
honger en terreur, op zo'n schaal en in zo'n mate dat inwoners en grondgebied de
oorlog fysiek, naar soms werd gevreesd, misschien niet zouden overleven. Voorlopig
keerde de regering ook nog niet in haar geheel naar Nederland terug. De geallieerde
legerleiding wilde zich in dit frontgebied liever niet door burgerministers voor de
voeten laten lopen. Maar het Londense kabinet had op een, alles welbeschouwd,
zeer zorgvuldige manier een overgangsregime voorbereid. Veel autoriteit kwam in
handen van een vanuit Londen benoemd Militair Gezag terwijl de leden en de
energieën van de illegaliteit werden gebundeld in de Binnenlandse Strijdkrachten
die onder bevel van prins Bernhard werden gesteld. Desondanks was de verwarring
groot en bleek ook al in dit beperkte gebied wat een delicate zaak de zuivering
eigenlijk was. Ook hier wilde de kleine minderheid van de bevolking die actief aan
het verzet had deelgenomen - zouden het er meer
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dan 4000 zijn geweest83.? - een grondige vernieuwing van de maatschappij en dat
sloot een grondige zuivering in. Maar er was onenigheid over de
arrestatiebevoegdheid van de verschillende oude en nieuwe autoriteiten en het is
verre van onbegrijpelijk dat de zaak uit de hand dreigde te lopen. In totaal werden,
naar is geschat84., minstens 20 000 mensen, op een bevolking van twee miljoen,
voor korte of lange tijd in hechtenis genomen. De rechtspraak kwam echter slechts
langzaam op gang en begon haar werk eigenlijk pas in de zomer van 1945 op een
stelselmatige manier.
Ook wat de politieke discussie over de toekomst van Nederland als geheel betreft

is dit natuurlijk geen periode van beslissingen geweest. Toch is de discussie toen
wel aangevangen en werden er al zekere tekenen zichtbaar die aangaven welke
richting zij later op zou gaan. Zou men de oude politieke partijen herstellen of juist
proberen het verzuilde stelsel af te bteken? Dat de eerste mogelijkheid bepaald niet
was uitgesloten bleek al vrij snel. Zowel de Zuidnederlandse communisten als de
socialisten en de katholieken - de laatsten in dit landsdeel natuurlijk verreweg het
sterkst vertegenwoordigd - namen voorzichtige en voorlopige initiatieven die tot de
wederopbouw van de oude politieke constructies konden leiden. Bovendien sprak
het episcopaat, dank zij zijn moedige en correcte houding onder de bezetting in het
bezit van groot prestige, de wens uit dat er op den duur weer een landelijke katholieke
partij zou worden gevormd. Ook de katholieke vakbeweging wilde dit. Tegelijkertijd
echter gingen er heel wat vernieuwingsideeën rond en werd in velerlei verschillende
kringen ijverig gedacht en gesproken over een volksbeweging die niet de diversiteit
zou uitdrukken maar juist de fundamentele nationale samenhang, gegroeid uit het
gezamenlijke lijden, en die niet het individualistische kapitalisme zou verdedigen
maar een degelijk geordend corporatisme. Koningin Wilhelmina werd door deze
impulsen getroffen. Zij nam contact op met een van de mannen die zulke
boodschappen verkondigden, de in Noord-Brabant om zijn afkeer van het
vooroorlogse systeem bewonderde De Quay, een van de oprichters en leiders van
de Nederlandsche Unie uit 1940. Toen Gerbrandy in februari 1945 zijn kabinet moest
herzien, onder andere omdat zijn oude ploeg geen enkel krediet meer had bij de
Koningin die op eigen verantwoordelijkheid op zoek naar ‘vernieuwde’ kandidaten
voor haar regering was gegaan, verscheen na enige tijd, in april 1945, ook De Quay
daarin, als minister van Oorlog. Aan de Koningin was gebleken dat De Quay
voldoende ‘vernieuwd’ was en bovendien vond zij de uitgangspunten van de
Nederlandsche Unie aantrekkelijk. Hoe totaal anders was het lot van Hendrik de
Man, die in 1940 samen met de Belgische Koning vergelijkbare dingen had gewild
maar de praktische uitvoering van zijn ideeën veel verder had doorgezet dan het
Nederlandse driemanschap dat daar nauwelijks een begin mee maakte. De Man
werd in
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september 1946 bij verstek - hij was in september 1944 naar Zwitserland uitgeweken
- veroordeeld tot twintig jaar gevangenschap, confiscatie van zijn bezittingen en
ontzetting uit de burgerlijke rechten. De Quay's vernieuwing bleek overigens ook in
1945 eerder theoretisch dan praktisch van aard. Toen puntje bij paaltje kwam koos
hij niet voor Wilhelmina's visies maar voor het herstel van een katholieke politieke
partij.
Het leven in de zuidelijke provincies werd door dit soort zaken niet beheerst. De

bevolking, opgelucht dat de Duitsers waren verdwenen maar er materieel slechter
aan toe dan vóór september 1944, bekommerde zich weinig om deze abstracties.
Uiteraard had de bespiegeling over de toekomst in het niet-bevrijde Nederland boven
de grote rivieren iets nog onwezenlijkers. Toch zijn er ook in Holland veel inspanning
en tijd aan besteed, vooral door de verzetsstrijders. De clandestiene bladen bleven
ondanks verschrikkelijke moeilijkheden verschijnen en raakten scherper met elkaar
in polemiek. Het aantal onderduikers groeide sterk en dus ook de zorg voor hen.
Voor de financiering van de hele operatie waren mankracht en hulp nodig die men
nu ook bij het Nederlandse bestuursapparaat in ruime mate vond. Spionage en
sabotage werden met meer succes dan tevoren bedreven. Het aantal actieve
deelnemers aan het verzet nam toe85.. Maar binnen het verzet werden de
tegenstellingen groter. De pogingen die vooral op verlangen van koninginWilhelmina
werden gedaan om de verzetsgroepen tot een eenheid samen te voegen zodat zij
haar na de bevrijding met heel hun gebundelde idealisme en kracht konden helpen
de Nederlandse staat en de Nederlandse geest te hervormen, hadden weinig succes.
Het verzet was en bleef diep verdeeld. De massa van de bevolking heeft daar
waarschijnlijk weinig van gemerkt. Bovendien werd de toestand in West-Nederland
zo levensgevaarlijk dat de aandacht van de mensen zich ging beperken tot het
probleem van het zelfbehoud. In het bezette gebied als geheel was voldoende
voedsel aanwezig. Gedurende vele weken echter verhinderden de Duitsers, als
reactie op de spoorwegstaking, transporten naar de grote steden in Holland. Ten
gevolge van de geallieerde verovering van de Limburgse kolenmijnen werd het bijna
onmogelijk het bezette gebied van brandstof en dus ook van gas en elektriciteit te
voorzien. In de hongerwinter werden de omstandigheden in de Hollandse steden
desperaat. Naar schatting zijn in deze maanden in West-Nederland meer dan 22
000 mensen - op een bevolking van viereneenhalf miljoen - aan de ellende
bezweken86.. Daarbij kwam dat de bevolking werd geteisterd door de Duitse pogingen
om arbeidskrachten te ronselen. Wat in de vorige jaren als een stelsel werd
gepresenteerd - de arbeidsdienst - ontaardde in razzia's, mensenroof en terreur.
Ging zich in Holland de ramp voltrekken die Hitler voor zijn Rijk verlangde, namelijk
dat het zou ondergaan als hij verslagen werd?
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In het begin van 1945 stortte de Duitse defensie snel ineen. Begin februari vielen
de Geallieerden in het westen de Duitse posities opnieuw aan. In maart trokken ze
de Rijn over. Vanuit Westfalen rukten zij Gelderland en daarna de noordelijke
provincies binnen. Begin april stonden zij voor de geïnundeerde Grebbelinie. In
Holland lag een leger van ongeveer 120 000 redelijk bewapende Duitsers.
Montgomery wilde vermijden dat er in die uitgehongerde en uitermate kwestbare
provincies zou worden gevochten, niet alleen omdat dit voor de bewoners op een
onvoorstelbare catastrofe kon uitlopen maar ook omdat de aanval moeilijk zou zijn
en wellicht grote geallieerde offers zou vergen. Ten slotte werd in een ingewikkeld
overleg tussen de Geallieerden, de Nederlandse regering, de Nederlandse vanuit
Londenmet een zeker gezag beklede vertrouwensmannen, de burgerlijke enmilitaire
Duitse autoriteiten besloten te zoeken naar de mogelijkheid verdere strijd te
voorkomen. Op 23 april kreeg Eisenhower de machtiging met Seyss-Inquart te
onderhandelen. Op 29 april begonnen geallieerde vliegtuigen voedselpakketten in
West-Nederland af te werpen. Op 30 april pleegde Hitler zelfmoord. Toen voltrok
zich de ondergang van het regime sneller dan eigenlijk was verwacht. Op 4 mei
capituleerden alle Duitse troepen in Noordwest-Europa. De Duitse bevelhebber in
Holland weigerde echter deze overgave te erkennen en tekende pas op 6 mei te
Wageningen het capitulatiedocument. Uitgehongerd, verpauperd, gekleed in lompen,
tussen verwoeste havenwerken, ontmantelde fabrieken, opgebroken tramrails
beleefde het gros van de bevolking van Holland ten slotte de bevrijding. De bezetting,
begonnen door helder gepoetste en krachtige mannen die niet zonder virtuositeit
hun ruwe fanfares over de Nieuwe Orde en Duitse hervormingsijver bliezen, was in
terreur en chaos geëindigd. Veel langer had zij niet moeten duren. Nooit in zijn
geschiedenis heeft Holland zo ernstig als in de laatste maanden voor mei 1945
rekening moeten houden met de ondergang van zijn bevolking en de verwoesting
van zijn beschaving. De rampwas afgewend. Maar voor veel leden van het Hollandse
verzet was de vorm van de bevrijding een bittere teleurstelling. In april hadden zij
met diep wantrouwen gezien hoe alle mogelijke instanties buiten hen om naar
compromissen op zoek waren gegaan. Zij hadden de strijd niet willen vermijden. Zij
leden onder het feit dat de Nederlanders geen bijdrage hadden kunnen leveren aan
de uiteindelijke verlossing maar hulpeloos en machteloos moesten toekijken hoe
anderen hen uit de nood redden.

België is de oorlog veel beter doorgekomen dan Nederland en dat kan waarschijnlijk
niet uitsluitend worden verklaard uit het feit dat Nederland na september 1944 nog
meer dan een half jaar van gruwelen had te doorstaan. Ondanks de reserves die
men over de kwaliteit en de betekenis van
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de beschikbare cijfers kan voelen, alle cijfers die wij bezitten laten zien dat de
Nederlandse verliezen, zowel menselijke als materiële, veel groter waren dan de
Belgische. Oorlogshandelingen - daarbij inbegrepen de vermoording van niet-joodse
gevangenen in de concentratiekampen, de sterfte onder de gedeporteerde arbeiders,
de dood van burgers door geallieerde (en na september 1944 Duitse)
bombardementen op Belgische en Nederlandse steden - kostten 52 000 Belgen en
92 000 Nederlanders het leven. Maar daarbij kwam voor Nederland een getal van
3000 slachtoffers ter zee en van meer dan 22 000 mensen die de hongerwinter niet
overleefden. Wat de joodse bevolkingsgroep betreft is het contrast nog veel
schrijnender. Wij weten niet hoeveel van de 4000 Belgische joden in leven zijn
gebleven maar wel weten we dat 90 000 joodse Nederlanders werden gedood. Alles
bijeen is het dus waarschijnlijk dat de menselijke verliezen van Nederland viermaal
groter waren dan die van België. Wat de materiële verliezen betreft is de verhouding
precies eender. Men heeft berekend87. dat in België tijdens de oorlog ongeveer 8%
van het nationale vermogen verloren is gegaan, in Nederland ongeveer 33%. Vooral
na 1944 vonden in Nederland verwoesting en roof plaats op een schaal die België
noch in de Eerste noch in de Tweede Wereldoorlog had leren kennen. Zodoende
ging België de naoorlogse periode als een relatief rijk land in en het zag zijn
economische positie bovendien van november 1944 af versterkt door de functie van
Antwerpen als de enige bruikbare zeehaven van het Noorden. Geen land in
West-Europa echter was zwaarder getroffen dan Nederland, verwoest, verarmd en
chaotisch.
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XII. Herstel en reoriëntatie, 1945-1958
1. De periodisering van de naoorlogse geschiedenis

De bezettingstijd veroorzaakte in Nederland veel grotere ellende dan in België. Maar
evenmin als in België werd de structuur van de samenleving er ernstig door
aangetast. De maatschappelijke hiërarchie werd niet of nauwelijks verstoord. De
relaties tussen sociale groepen, de economische en de gezagsverhoudingen, de
bereidheid om zich te schikken in de gegeven geestelijke en politieke verbanden
bleken na 1945 vrijwel ongewijzigd te zijn. De meerderheid van de bevolking in
beide landen had het leven onder de Duitse bezetting veel onaangenamer gevonden
dan het vaak toch zeer armoedige bestaan van voor 1940. Niet alleen had zij geleden
onder de zware politieke druk van de nationaal-socialisten en was zij door grote
materiële nood geplaagd, zij was bovendien vooral in de laatste jaren overgeleverd
aan roof, terreur en anarchie. De vrijheid die de Geallieerden brachten, was
tegengesteld aan de arbitraire Duitse despotie. Zij was een overwinning op de Duitse
willekeur die de mensen had gedwongen zich terug te trekken in de eigen kring van
familie en vrienden, naakte individuen vechtend voor zelfbehoud. Daarom betekende
vrijheid voor velen het tegendeel niet alleen van onvrijheid maar ook van wanorde,
chaos, bandeloosheid, eigenrichting. Zij betekende orde, zekerheid, discipline, het
herstel van de maatschappelijke samenhang, van het plichtsbesef, van de
persoonlijke verantwoordelijkheid voor meer dan het eigen bestaan1..
In België maar meer nog in Nederland was tijdens de oorlog veel nagedacht,

gepraat en geschreven over het nieuwe bestel dat men na de oorlog zou gaan
opbouwen. Al spoedig echter bleek dat er geen mogelijkheid tot een dergelijke
vernieuwing bestond. In beide landen keerden de kiezers en de politici terug naar
de traditie en herstelden zij de staatkundige verbanden waarmee zij vertrouwd
waren. Dit was verre van onbegrijpelijk. Het vele getheoretiseer had ten slotte niet
kunnen zorgen voor organen, voor kaders, voor concrete beginselen die krachtig
genoeg waren om orde te scheppen in de onbeschrijfelijk ingewikkelde toestand
van 1945 en 1946. Zeker, er was van alle kanten heftige kritiek op het verzuilde
stelsel van voor 1940 uitgeoefend en er waren slechts weinigen die beweerden dat
het

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



208

altijd voldoende had gewerkt. Dat het echter een stabiliserend effect bezat kon
moeilijk worden ontkend en juist naar dat effect verlangden mensen die moesten
proberen hun verstoorde leven weer op te bouwen. Het hoogst merkwaardige nu
van de naoorlogse periode is geweest dat binnen het herstelde zuilensysteem een
politiek moest worden gevoerd die in Nederland een fundamentele wijziging
betekende op drie gebieden: dat van de buitenlandse, dat van de koloniale en dat
van de economische politiek. Dit bleek mogelijk. Is dit een paradox? Toch eigenlijk
niet. Toen het zuilenstelsel in de late negentiende eeuw vorm begon te krijgen, ging
het een functie vervullen bij de modernisering van het economische en politieke
leven waardoor die periode werd gekenmerkt. Pas in de tijd van de economische
en politieke depressie, in de jaren dertig en de vroege jaren veertig, kwam het bloot
te staan aan fundamentele kritiek: het was, zo werd gezegd, niet soepel en inventief
genoeg om de crisis te bestrijden. Na 1945 echter nam het opnieuw zijn
oorspronkelijke rol op zich: het werd voor de tweede keer in zijn loopbaan het
instrument waarmee Nederland, tijdens een opgaande conjunctuur, zijn snelle en
diep ingrijpendemodernisering stuurde en beheerste2.. Zodoende heeft deze typische
vorm van democratie - zonder twijfel met uiterste moeite en vaak op een opmerkelijk
onbevallige wijze - het verlies van Nederlands-Indië, het opgeven van de neutraliteit
en een snelle industrialisatie op een vrij koele manier weten te verwerken. Pas toen
de heroriëntatie zich had voltrokken en een van het vooroorlogse Nederland sterk
verschillende natie was ontstaan, kwam er - in de jaren 1960 - verzet tegen het
systeem waarbinnen die transformatie had plaatsgevonden.
België stond na 1944 voor heel andere problemen dan Nederland. Het kende

noch de economische noodwaardoor Nederland werd geteisterd noch de confrontatie
met het nationalisme in zijn koloniën. De rust die het zich daardoor kon veroorloven,
heeft het gebruikt om de koningskwestie op te lossen. De crisis van het herstelde
systeem viel in België in de jaren zestig samenmet de dekolonisatie en de gevolgen
die men daarvan vreesde. Indien deze jaren ook in België het einde van de
restauratieperiode vormen dan is dat niet omdat zich, zoals in Nederland, binnen
het systeem een gedaanteverwisseling had voltrokken, maar omdat dit stelsel de
moeilijkheden waarvoor het stond, slecht bleek te verwerken. Op één gebied echter
liepen de wegen van beide landen parallel: beide verlieten tegelijkertijd de neutraliteit.
Wil men de geschiedenis van de Lage Landen in de tweede helft van de twintigste

eeuw in tijdvakken indelen en daardoor enigszins overzichtelijk maken, dan is het
niet ongerijmd de naoorlogse periode omstreeks 1958 af te sluiten. Natuurlijk, zo'n
cesuur heeft iets willekeurigs en andere data zijn eveneens denkbaar. Al omstreeks
1950 waren allerlei acute proble-
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men die een nasleep van de oorlog vormden, vrijwel opgelost. De economie had,
het eerst in België omstreeks 1947, daarna in Nederland omstreeks 1949, het
vooroorlogse peil in verschillende sectoren weer bereikt en het nationale inkomen
per hoofd van de bevolking was zelfs boven het niveau van 1939 uitgekomen. In
1949 eindigde het Indonesische conflict met de soevereiniteitsoverdracht. In 1950
gaf Leopold III de strijd om zijn koningschap op. De populariteit van het communisme
die kort na 1945 door de andere partijen als onrustbarend was ervaren, was al vrij
snel verminderd. Bij de laatste vooroorlogse verkiezingen in België (1939) behaalden
de communisten 5,36% van de stemmen, in Nederland (1937) 3,3%. Bij de eerste
Belgische verkiezingen na de bevrijding - op 17 februari 1946 - kregen zij 12,68%;
bij de eerste Nederlandse verkiezingen - op 17 mei 1946 - 10,6%. In welke richting
zouden deze samenlevingen zich bewegen wanneer deze enorme stijging zich
voortzette? Maar in 1948 was hun percentage in Nederland gedaald tot 7,7, in België
in 1949 tot 7,48. Bij de Belgische verkiezingen van 1950 en de Nederlandse van
1952 liepen de cijfers nog verder terug zodat iedereen daaruit kon afleiden dat er
geen revolutionair gevaar meer dreigde. Ook deze mogelijkheid van crisis was
voorbijgegaan. Is het dan niet redelijk om 1950 of 1951 te kiezen als datum waarop
de naoorlogse periode werd beëindigd?
Toch vertonen juist de jaren vijftig de karaktertrekken die men daarna als

kenmerkend voor het naoorlogse herstel is gaan beschouwen: de krachtige
economische groei, de uitbouw van het sociale-verzekeringsstelsel en, ondanks
zware tegenslagen, de versteviging van de katholieke posities. Al vormden de jaren
vijftig geen periode van herstel meer maar een van grote expansie, demanier waarop
de samenlevingen de politieke en sociale problemen interpreteerden en probeerden
op te lossen, werd zoveel mogelijk gestileerd in de trant die in het interbellum in
gebruik was geraakt en met zekere wijzigingen na 1945 werd voortgezet. De
zuilenstructuur, de depolitisering van in het partijpolitieke debat onverzoenbare
tegenstellingen (zoals de Belgische discussie over het middelbare onderwijs uitlopend
op het Schoolpact van 1958-1959), de lange regeringsperiode van W. Drees in
Nederland, die van 25 juni 1945 tot 22 december 1958 van alle kabinetten deel
uitmaakte, de laatste tien jaren als minister-president - het zijn alles factoren die
aan het tijdvak van 1944-1945 tot omstreeks 1958 een zekere identiteit geven, iets
eigens en merkwaardigs waardoor het in het geschiedverloop verschijnt als de
laatste fase van wat omstreeks 1930 was begonnen en zich in drie delen afwikkelde:
crisis, oorlog en naoorlog. In de jaren zestig werden de dingen anders of - indien
zij fundamenteel minder van de traditie verschilden dan toen werd gedacht -, zij
werden in elk geval op een andere manier behandeld en kregen in de sfeer van de
economische hoogconjunctuur een andere betekenis.
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In 1957 gaven de Verdragen van Rome aan de Europese economische
samenwerking een nieuwe institutionele vorm. In oktober van dat zelfde jaar stelde
de burgemeester van Brussel zijn stad op plechtige wijze kandidaat als hoofdstad
van een verenigd Europa en als zetel van de organisaties die waren voorzien in de
overeenkomsten betreffende de gemeenschappelijke markt en Euratom; hij kon
tegelijkertijd vrijwel het hele terrein waar de eerste naoorlogse wereldtentoonstelling
werd opgetrokken - zij werd in 1958 geopend - aanbieden als vestigingsplaats voor
de nieuwe kantoorgebouwen. Brussel als centrum van Europa, het was of het oude
nationalisme dat Banning en Pirenne had geïnspireerd, zich in de gedaante van
een opgewekt internationalisme eindelijk ging verwerkelijken. In november 1957
maakte het gemeentebestuur van Rotterdam het plan bekend voor de aanleg van
een enorm complex, Europoort, dat de stad tot de grootste haven in de wereld zou
maken. Brussel de Europese hoofdstad, Rotterdam de belangrijkste haven op het
tot economische eenheid groeiende continent, dit waren ambities die aanduidden
hoe krachtig beide landen zich na de oorlog hadden ontwikkeld en met hoeveel zin
voor de mogelijkheden van de toekomst zij van plan waren hun traditionele, door
hun nationale geschiedenis en hun ligging bepaalde eerzucht te vervullen. De
problemen van crisis en oorlog waren voorbij.
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2. België van 1945 tot 1950

Na de Eerste Wereldoorlog heeft het ten minste zeven jaar geduurd voor België de
geleden schade had hersteld. Na de Tweede Wereldoorlog duurde het slechts een
jaar of drie. De volgende factoren helpen dit verschil verklaren. De materiële
verwoesting veroorzaakt door de TweedeWereldoorlog was minder ernstig dan die
welke de Duitse bezetting van 1914 tot 1918 had aangericht. Van groot belang was
natuurlijk het feit dat de Duitsers deze keer de Belgische fabrieken en werkplaatsen
niet, zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog wel was gebeurd, voor een groot deel
hadden ontmanteld. Bovendien was het Belgische economische beleid na 1944
realistischer dan na 1918. In 1944 verwachtte niemand dat enorme Duitse
herstelbetalingen de problemen zouden oplossen en de monetaire sanering die na
de Eerste Wereldoorlog pas in 1926 werd doorgevoerd, werd na de Tweede
Wereldoorlog direct ter hand genomen. België beschikte - en dit is het derde punt
- in 1944 en 1945 over een paar belangrijke voordelen die de omringende landen
niet bezaten. Dank zij de levering van Kongolese grondstoffen, onder andere
uranium, aan de Geallieerden had het een kapitaal aan deviezen opgespaard dat
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voor de produkten die de
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geallieerde militairen in Noord-Europa nodig hadden en de in dat verband verleende
diensten in dollars werden betaald. Daardoor was het al kort na de bevrijding mogelijk
grote hoeveelheden voedingsmiddelen en grondstoffen in het buitenland aan te
kopen zodat de Belgische bevolking wat te eten kreeg en het bedrijfsleven weer op
gang kon komen3..
In de politiek uiterst labiele toestand waarin België tot augustus 1950 verkeerde

- tussen 27 september 1944 en midden augustus 1950 traden negen verschillende
kabinetten op -, was het onmogelijk een planmatig economisch beleid uit te stippelen.
Toch was de economische politiek niet onsamenhangend. Haar doel was betrekkelijk
eenvoudig: door de sanering van de munt en de beheersing van zowel de prijzen
als de lonen (waarvan de volkomen onvermijdelijke en substantiële stijging overigens
door iedereen als noodzakelijk werd beschouwd en in de praktijk werd aanvaard)
moest de economie tot een zekere rust worden gebracht. Zodra dat doel was bereikt,
kon men de teugels vieren en het vrije marktsysteem de gelegenheid geven zich in
een of andere gematigde vorm verder te ontwikkelen. Geen van de eerste naoorlogse
kabinetten heeft dus de ambitie gehad een strak dirigistisch economisch beleid te
voeren. Ook het kabinet dat Pierlot in september 1944 vormde, had die bedoeling
niet, al trad het nogal regelend op. De minister van Financiën Gutt voerde in oktober
1944 een in Londen door hem (en voor een deel ook in het bezette Brussel)
voorbereide monetaire hervorming door4.. De geldvoorraad, die in de oorlogsjaren
enorm was gegroeid, die ver uitsteeg boven het aanbod van goederen en diensten
en, wanneer de rantsoenering zou worden opgeheven, dus een gigantische inflatie
dreigde te veroorzaken, werd drastisch beperkt. Een van de effecten daarvan was
dat de boeren hun in de oorlog gemaakte winsten voor een belangrijk deel weer
zagen verdwijnen5.. Gutt verwachtte dat zijn operatie de prijzen zou doen dalen en
de regering trachtte dus de stijging van de lonen die in de oorlog veel aan koopkracht
hadden ingeboet, in de hand te houden. De prijzen zakten echter minder dan men
had gehoopt zodat het kabinet zich al in februari 1945 gedwongen zag af te treden.
Het had zich niet populair gemaakt. Men verdacht het ervan uit Engeland principes
van economisch dirigisme te hebben meegebracht die vijandig waren aan de
Belgische mentaliteit. De publieke opinie verzette zich tegen reglementering en zij
werd daarin met ijver en effect gesteund door invloedrijke econometristen van de
Leuvense universiteit6. die geen soberheidspolitiek maar een ‘politique d'abondance’
wilden. Pierlots aftreden was op zichzelf natuurlijk geen groot moment in de Belgische
geschiedenis. Het was wel een merkwaardig moment want het betekende zijn
definitieve afscheid uit de politiek. De integere en degelijke katholieke
minister-president, die het Belgische ballingenkabinet met waardigheid had geleid,
kon in zijn eigen partij geen nuttige functie meer vervul-
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len toen deze de zaak van Leopold III door dik en dun ging steunen.
In het kabinet dat in februari 1945 aftrad, had de socialist Achiel van Acker het

ministerie van Arbeid en Sociale Voorzieningen geleid en in die functie een wet op
de Maatschappelijke Zekerheid tot stand gebracht (28 december 1944). Tijdens de
oorlog was tussen arbeiders- en patroonsorganisaties uitvoerig gesproken over de
noodzaak om het sociale verzekeringsstelsel te verbeteren. Deze wet was daarvan
het eerste resultaat. Voortaan moesten de werknemers 8% van hun loon afdragen
aan de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid; de werkgevers voegden
daaraan bijna het dubbele toe. Via verzekeringsinstellingen werd het zo
bijeengebrachte kapitaal gebruikt voor ouderdomspensioenen, kinderbijslag,
uitkeringen bij ziekte, invaliditeit, werkloosheid en betaald verlof. De wet verbeterde
de positie van de arbeiders zonder twijfel aanzienlijk. Net als kort na 1918 bleek na
1944 een politieke consensus te bestaan dat de sociale verhoudingen veranderd
moesten worden. In beide gevallen was de oorzaak hiervan, ten eerste, de pijnlijke
bewustwording van het feit dat de lagere klassen van de bevolking tijdens de oorlog
veel meer van de schaarste te lijden hadden dan de hogere, die op de zwarte markt
konden kopen, en, ten tweede, de argst dat uit dit harde gegeven revolutionaire
spanningen zouden voortkomen. In het interbellum was deze impuls echter na 1930
enigszins verslapt; na 1944 bleek de eerste naoorlogse sociale wet slechts het
eerste element in een stelsel dat in de periode van economische voorspoed die
komen ging, verder zou worden uitgebouwd dan iemand toen kon voorzien.
Als sociaal reformisme, als een politiek van het sociale pact, zo wordt het beleid

van Van Acker in de verschillende kabinetten die hij in 1945 en 1946 voorzat,
gekenschetst. Het beoogde aan de ene kant het herstel van de economische
bedrijvigheid binnen een gematigd kapitalistisch stelsel; aan de andere kant wilde
het de werknemers beter tegen exploitatie beschermen door hun meer zekerheid
te verschaffen en enig wettelijk gegarandeerd aandeel in de besluitvorming over
lonen en arbeidsomstandigheden. De paritaire commissies die zich al vanaf 1919
hadden ontwikkeld, kregen in juni 1945 publiekrechtelijke status7.. Het werd nu
mogelijk de beslissingen van deze commissies door middel van een koninklijk besluit
aan alle ondernemingen in de betrokken bedrijfstak op te leggen. In september
1948, toen Spaak een socialistisch-katholiek kabinet leidde waaraan ook Van Acker
deelnam, werd een wet op de ondernemingsraden aangenomen die zowel voor
socialisten als voor katholieken aanvaardbaar was8.. Zij betrok de werknemers via
hun vakverenigingen enigermate bij de besturing van de ondernemingen zonder
het gezag van de werkgevers wezenlijk aan te tasten en zonder aan de raden van
de georganiseerde bedrijfstakken verordenende bevoegdheden toe te kennen. Zij
schiep
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slechts advieslichamen - de top werd gevormd door de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad - waarin ondernemers en arbeiders elkaar
regelmatig voor verplicht overleg troffen, een kader dus voor onderhandelingen
tussen vertegenwoordigers van de verschillende klassen binnen een
vrije-markteconomie. Het succes van deze wet was echter vrij gering. Net als de
overigens veel verdergaande Wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie die
in 1950 in Nederland werd aangenomen, werkte zij onbevredigend en indien men
haar als een eerste poging tot een structuurverandering van de maatschappij zou
moeten karakteriseren, dan is het oordeel duidelijk: noch in België noch in Nederland
werd zo'n structurele hervorming in feite doorgevoerd. Meer typerend voor de geest
en de mogelijkheden van de sociaal-economische politiek van die tijd waren dan
ook de negen Nationale Arbeidsconferenties die van 1945 tot de invoering van de
nieuwe wet in 1948 onder leiding van de minister-president werden gehouden en
waar werkgevers en vakbonden overleg over het actuele loon- en prijsbeleid voerden,
overleg dat in zekere zin vrijblijvend was maar natuurlijk, wanneer men tot
overeenstemming kwam, wat vaak gelukte, in feite beslissend. Zo werd bijvoorbeeld
na een dergelijke conferentie bij wet bepaald dat alle producenten en winkeliers de
prijzen met 10%moesten verlagen en dat de lonen werden bevroren (14 mei 1946).
Al slaagde deze exercitie slechts gedeeltelijk, zonder voorafgaand overleg in de
conferentie zou zij in elk geval geen zin hebben gehad.
Tijdens het socialistisch-katholieke kabinet dat Spaak van 20 maart 1947 tot 27

juni 1949 voorzat, werd geprobeerd het herstel van de vrije markteconomie te
koppelen aan een zekere economische planning waardoor de overheid enige greep
zou krijgen op de richting van de economische ontwikkeling. Het eerste gelukte
beter dan het tweede. In december 1947 werd de rantsoenering van bijna alle
levensmiddelen opgeheven, het systeem van de maximumprijzen verdween, aan
de subsidies die de producenten ontvingen om de prijzen laag te houden, kwam
een einde. Dit was alles ook daarom mogelijk geworden omdat de Belgische
industriële produktie in 1948 het niveau van voor de oorlog niet alleen weer had
bereikt maar zelfs in bepaalde sectoren aanzienlijk begon te overtreffen. Van de
verwachting echter dat de economie, enigszins in de trant die in deze tijd in Frankrijk
en Nederland werd beproefd, planmatig geleid kon worden, kwam weinig uit. Wel
kreeg de overheid meer zeggenschap in het beheer van de Nationale Bank (wet
van 28 juli 1948) en werd de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid
sterk uitgebreid. Ook met betrekking tot de woningbouw greep de overheid in het
maatschappelijke leven vrij diep in met de bedoeling om brede groepen van de
bevolking in staat te stellen een bescheiden huis in eigendom te verwerven. Dit
werd een
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succes en het stimuleerde de woningbouw op een economisch bijzonder vruchtbare
manier. Maar van planning op grote schaal was geen sprake. In de volgende jaren
werd de gedachte ook formeel opgegeven. Het kabinet-Spaak kende een minister
voor Economische Coördinatie en Nationale Wederuitrusting. Het katholiek-liberale
kabinet van G. Eyskens dat daarop volgde (11 augustus 1949-6 juni 1950) behield
die functie. De homogeen katholieke kabinetten die van 1950 tot 1954 optraden,
schrapten haar. Economische coördinatie keerde pas in 1958 als een aparte
ministerspost terug.
België voerde in deze jaren dus een politiek van welvaart, overvloed en

ondernemersvrijheid, zoals de Londense Economist haar in 1949 omschreef9., die
fundamenteel afweek van het Engelse en Nederlandse soberheidsbeleid en van
het zowel daar als in Frankrijk vigerende dirigisme. Prijs- en loonpeil lagen er hoger.
Kapitaal en deviezen waren in grotere mate beschikbaar. De royale leningen die
de Verenigde Staten van 1948 af aan de Europese landen aanboden - de
Marshallhulp - hadden ook op de Belgische economie een gunstig effect omdat de
op deze manier van dollars voorziene buurlanden gemakkelijker de Belgische
produkten die zij nodig hadden, konden kopen, maar voor de ontwikkeling van de
eigen economie had het land aan de Amerikaanse steun veel minder behoefte dan
bijvoorbeeld Nederland. De Belgische frank was een sterke munt. Toen het Britse
pond op 18 september 1949 met 30,5% werd gedevalueerd voelde Nederland zich
op 20 september tot precies dezelfde ingreep genoodzaakt terwijl België op 21
september met 12,34% volstond (wat nog te veel bleek)10.. Voor de massa van de
bevolking was het leven omstreeks 1950 zonder twijfel wat gemakkelijker geworden
dan tien of vijftien jaar tevoren. De sociale zekerheid was sterk uitgebreid, de reële
lonen waren flink gestegen, de voedselvoorziening vormde geen probleem en aan
een kwantitatief en kwalitatief verbeterde woningbouw werd ijverig gewerkt. Over
het geheel genomen waren de eerste vijf jaren na de bevrijding voor België een
economisch succes waarvan de negatieve kanten pas later scherp zichtbaar werden.
Zij waren overigens ook toen al niet moeilijk waar te nemen: noch maatschappelijk,
noch economisch, noch technologisch streefden de Belgische politici en ondernemers
in deze periode naar structurele hervorming en modernisering met het gevolg dat
de uit min of meer toevallige factoren verklaarbare voorsprong op den duur
gemakkelijk kon omslaan in een achterstand op die landen die door de
omstandigheden wel tot vernieuwingen gedwongen waren.
De oplossing van de politieke problemen die door de bezettingstijd waren

veroorzaakt, of met andere woorden: de restauratie, heeft meer tijd gekost dan het
economische herstel. Zij is ook veel dramatischer geweest. De Belgische bevolking
zag zich, of zij dat nu wilde of niet, geplaatst voor
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fundamentele morele dilemma's. Door middel van haar vertegenwoordigers in de
partijen, het Parlement, de rechtbanken, moest zij ingrijpende uitspraken doen over
in de bezettingstijd verrichte daden. Jarenlang werd de politiek beheerst door felle
en uitermate pijnlijke discussies over de juiste manier om het oorlogsverleden te
verwerken. De vervolging van collaborateurs en vooral natuurlijk de strijd om Leopold
III, kwesties dus van schuld en boete, stonden in het middelpunt van de
belangstelling. Zelden hebben politici zoveel aandacht en zorg moeten besteden
aan de afrekening met het jongste verleden. Twee andere, meer op de toekomst
gerichte problemen die zich direct na de bevrijding voordeden - de reorganisatie
van de politieke partijen en de heroriëntatie van de buitenlandse politiek - werden
daardoor, al ontkende niemand hun betekenis, toch als het ware tot kwesties van
secundair belang verlaagd.
Tijdens de bezetting waren zowel in socialistische als in katholieke kring allerlei

plannen gemaakt om na de bevrijding de politieke constructies van voor 1940 niet
eenvoudig weer in hun oude gedaante in elkaar te zetten maar ze vrij radicaal te
hervormen. In het bijzonder voor de socialisten was, zo dacht men, de toekomst
anders weinig bemoedigend. In de late jaren dertig was de BWP, mede als gevolg
van De Mans optreden, in een malaise terechtgekomen en toen hij haar in zijn
functie van voorzitter kort na de wapenstilstand van 1940 ophief en zijn avontuurlijke
experimenten in bezettingstijd begon, werd haar prestige natuurlijk ernstig geschaad.
Al spoedig vonden socialisten die zijn politiek als puur defaitisme verwierpen, de
gelegenheid met elkaar over de oprichting van een betere partij te beraadslagen.
In augustus 1940 besloten de opstellers van enkele Franstalige socialistische bladen
die clandestien verschenen, op een of andere manier politiek actief te blijven in het
verband van een nieuwe organisatie11.. In de loop van de oorlog werd in discussies
in de clandestiene pers, in velerlei gesprekken en zelfs op een door een dertigtal
afgevaardigden bezocht socialistisch congres (september 1941) ijverig gewerkt aan
de formulering van uitgangspunten. Dank zij al deze voorbereidingen kon zich direct
bij de bevrijding een Belgische Socialistische Partij vertonen die in november 1944
een ‘nationale vergadering’ hield en in juni 1945 een ‘congres van de overwinning’
vierde12..
De BSP wilde de continuïteit van de socialistische beweging niet breken. Zij hield

vast aan de beginselverklaring van Quaregnon uit 1894 waarin de verdwijning van
het kapitalistische stelsel en het collectief of gezamenlijk gebruik van de natuurlijke
rijkdommen en de produktiemiddelen werd geëist. Zij wilde echter minder
reformistisch zijn dan de BWP gedurende haar hele loopbaan was geweest. Zij
streefde ernaar meer dan alleen een arbeiderspartij te zijn. Daarom wijzigde zij de
naam Werkliedenpartij - die in de jaren 1880 was gekozen omdat de toenmalige
leiders de katho-
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lieke arbeiders op wier steun zij hoopten niet met het belaste en uitdagende woord
‘socialistisch’ wilden afschrikken - en drukte zij in haar nieuwe naam zowel haar
principiële standpunt uit als haar wens ook gelijkgezinden uit andere klassen, vooral
intellectuelen, onder haar leden op te nemen. Het actieprogrammawaarmee de BSP
naar buiten trad, was fier en uitdagend. Het eiste een grondwetsherziening die het
recht op arbeid en op sociale zekerheid in de tekst zou opnemen en gaf een lange
lijst van industrieën die voor nationalisatie in aanmerking kwamen. In de brochure
De BSP, wat zij is, wat zij wil, waarin Victor Larock (1904) - hij had tijdens de bezetting
veel energie aan de herformulering van de Belgische socialistische principes besteed
- in 1945 de doeleinden uiteenzette, kwam veel nadruk te liggen op de geestelijke
en morele kwaliteit van de nieuwe partij, op haar ‘humanisme’, op het trotse
klassebewustzijn dat haar moest doortrekken, op de intellectuele kracht die zij moest
ontwikkelen, op haar fundamentele zelfstandigheid, afkerig van zowel het oude
reformisme als van het zich aan de kapitalistische produktiewijze aanpassende
travaillisme, en meer dan afkerig, bijna vijandig jegens het communisme.
De communisten vormden in 1944, zo leek het hun tegenstanders, een ernstige

bedreiging. Dank zij hun zeer bewonderde verzetswerk, de grote moed die zij hadden
getoond en de gedisciplineerde manier waarop zij ook in niet-communistische
strijdgroepen invloed hadden weten te verkrijgen, hadden zij veel aan prestige,
sympathie en macht gewonnen. De katholieken, de liberalen en de socialisten zagen
zich op hetzelfde ogenblik waarop de extreem rechtse krachten in het land als gevolg
van de Duitse nederlaag verlamd waren - en voorlopig door de berechting van de
collaborateurs werden uitgeschakeld - geplaatst voor de opgave de linkse extremisten
de wind uit de zeilen te nemen. Vooral voor de socialisten was dit een kwestie van
levensbelang aangezien zij hun aanhangers en kiezers uit dezelfde volksgroepen
rekruteerden als de communisten. Het merkwaardige van de situatie bij de bevrijding
was dat de Kommunistische Partij van België zich zeer voorzichtig gedroeg in de
verwachting dat zij door gematigdheid en rustige medewerking aan het herstel meer
steun van de bevolking zou krijgen dan door radicalisme, antikapitalistische
opstandigheid en republikanisme. Haar tegenstanders voelden zich op hun beurt
verplicht én de realiteit van de communistische macht te erkennen (hoewel die voor
de verkiezingen kwantitatief niet nauwkeurig bepaalbaar was) én de communistische
tactiek te volgen: zij vermeden een conflict, zij weken voor de communistische
opmars, zij gaven de communisten enige ruimte in de regeringen - twee
ministerszetels in de kabinetten van voor de verkiezingen van 6 februari 1946, drie
in de kabinetten van het eerste jaar daarna - en probeerden hen zodoende in de
conventie van het parlementaire stelsel in te passen en te verzoenen met het herstel
van een wel enigszins
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maar niet principieel gewijzigd economisch systeem.
Het was bij de bevrijding daarom niet op het niveau van de landelijke politiek dat

aan revolutionaire verlangens een min of meer georganiseerde vorm kon worden
gegeven. Trouwens, het feit alleen al dat de oorlog nog vele maanden werd
voortgezet en geen enkele Belgische partij het zich kon veroorloven politieke
avonturen van enige betekenis te ondernemen die het geallieerde opperbevel in
zijn taak hinderden, maakte zo iets geheel onmogelijk. Op het vlak van de
vakorganisatie was de bewegingsvrijheid echter iets groter. De invloed van de
communisten was daarin tijdens de oorlog diep doorgedrongen. Dezen hadden
vooral in Luik en omgeving en later ook in Charleroi en Namen krachtige maar
uiteraard clandestiene organisaties opgezet, die enerzijds bedoeld waren als wapens
in de klassenstrijd en anderzijds probeerden de bezetter zoveel mogelijk schade te
berokkenen. Daarnaast ontwikkelden zich clandestiene vakverenigingen die - erfenis
uit het Frankrijk van voor 1914 en van Sorels geschriften - een zeer idealistisch en
anti-etatistisch syndicalisme voorstonden en dank zij hun revolutionair vuur goed
met de communisten konden samenwerken13.. Na de bevrijding presenteerden deze
groepen zich als een eenheidsvakbeweging. Door al deze verschijnselen was het
karakter van de Belgische vakbeweging vrij grondig veranderd. Het radicalisme had,
ook numeriek, zo'n invloed gekregen dat herstel van het vooroorlogse en nogal
reformistische Belgische Vakverbond onmogelijk was. Op haar congres van eind
april 1945 reorganiseerde de vakbeweging zich dan ook tot het Algemeen Belgisch
Vakverbond waarin de socialistische beweging, het communistische
eenheidsvakverbond en de anarcho-syndicalisten samenwerkten; het geheel was
aanmerkelijk linkser dan de BSP en werd veel minder nauwmet haar verbonden dan
het oude verbond met de BWP. Voor de oorlog waren de 550 000 leden van het
Vakverbond collectief lid van de BWP (die in totaal ongeveer 600 000 leden telde).
Aan deze relatie kwam een einde. De BSP kende nog slechts individuele leden. In
het bestuur van het in april 1945 opgerichte Vakverbond namen ook communisten
zitting. Voor de socialisten, die ondanks de nogal radicale teneur van hun
actieprogramma's in feite een reformistische en paternalistische politiek voerden,
was de stemming van het Vakverbond steeds weer een reden tot grote zorg.
Tot het Algemeen Belgisch Vakverbond traden de katholieke vakorganisaties niet

toe. In België zelf was gedurende de oorlog over de mogelijkheid om alle
arbeidersorganisaties te verenigen en om de verzuilde structuur te doorbreken wel
veel nagedacht; de naar Londen uitgeweken socialisten ontdekten in de Engelse
vormen interessante voorbeelden om na te volgen. Ook verscheidene
vooruitstrevende katholieken in Brussel en Wallonië trokken uit de harmonische
samenwerkingmet andersdenkenden in het verzet de conclusie dat nu dan eindelijk
het moment was ge-
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komen om de partijstructuren te wijzigen: niet meer katholiek tegenover socialist of
liberaal, maar rechts tegenover links, conservatief tegenover progressief, dat was
volgens deze opvatting zowel in Engeland als elders en ook in België de natuurlijke
politieke tegenstelling. In Nederland werd door degenen die de ‘doorbraak’
propageerden op dezelfde manier geredeneerd. Dit bleek echter in de ingewikkelde
werkelijkheid van de Lage Landen een te schematische mening. Het werd al zeer
spoedig duidelijk dat de BSP gaarne bereid was katholieke geestverwanten in haar
gelederen op te nemen maar programmatisch wilde zij geen concessies doen en
hoe zou zij dat ook hebben gekund met aan haar linkerzijde een radicale
vakbeweging? Toen de progressieve katholieken inzagen dat een fusie van
socialisten en christen-democraten in een weinig geprofileerde volkspartij was
uitgesloten, probeerden zij een eigen organisatie op te bouwen14.. Zij noemden haar
Union Démocratique Belge. In juni 1945 presenteerde de groep zich op haar eerste
congres, dat werd bezocht door ongeveer 200 deelnemers, onder wie slechts zes
uit Vlaanderen en Antwerpen. De linkse politici deden alsof zij haar serieus namen
en misschien was dat ook zo. In augustus 1945 kregen twee van haar leden een
plaats in het kabinet naast socialisten, communisten en liberalen, die allen een
versplintering van het katholieke blok natuurlijk toejuichten en op deze manier
hoopten te bevorderen. Het episcopaat echter keerde zich tegen haar. Bij de
verkiezingen van februari 1946 bleek dit doorslaggevend: de UDB, die zich - anders
dan de verwante Volksbeweging in Nederland - als een echte politieke partij gedroeg
en aan de verkiezingen deelnam, kreeg niet meer dan 2% van de stemmen. Zij was
ten slotte slechts een groep idealisten uit de katholieke, burgerlijke, intellectuele
elite van vooral Brussel en Luik en zij had ondanks haar sociale gedrevenheid geen
aanhang in de massa van het volk. Haar begrijpelijke oppositie tegen de terugkeer
van Leopold III - begrijpelijk omdat de partij uit het verzet was voortgekomen - heeft
haar populariteit onder het gros van de katholieke kiezers bovendien zeker niet
vergroot. Op het einde van 1946 verdween de partij die net zo slordig was
georganiseerd en gefinancierd als de overigens waarschijnlijk aanmerkelijk grotere
Nederlandse Volksbeweging; zij verdween geruisloos en voorgoed. Haar leiders
maakten schitterende carrières in belangrijke sectoren van het maatschappelijke
leven, maar niet in de politiek15..
Toch heeft haar bestaan, hoe kort ook, wellicht enige invloed gehad16.. Haar

aanwezigheid alleen al, een aanwezigheid waarvan het geringe belang pas in februari
1946 bleek, vormde voor degenen die de in de oorlog volledig ingestorte katholieke
partij wilden herstellen, een aansporing om enige concessies aan de tijdgeest te
doen. Nu wist natuurlijk niemand wat die tijdgeest precies wilde maar men nam
graag aan dat hij op een of andere manier vernieuwing, verjonging, en
vooruitstrevendheid najoeg.
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Daarom moesten de nogal autoritair en in wezen weinig democratisch denkende
katholieke machthebbers van voor de oorlog plaats maken voor een jeugdiger
generatie die beter thuis was in het na de oorlog gebruikelijke vocabulaire. Op haar
stichtingscongres van augustus 1945 kreeg de partij een uiterlijke vorm en een
naam die afweken van die van het wankele bouwsel uit de jaren 193017.. Deze
Christelijke Volkspartij18.wilde een centraal geleide eenheidspartij zijn, open, modern
en voorzien van een duidelijk programma. Zij beweerde - en dit duidde haar naam
ook aan - niet aan het katholieke geloof te zijn gebonden al vormden de christelijke
waarden de basis van haar politiek. Dit was in principe dus een poging tot
deconfessionalisering, een voorzichtige aanpassing aan de ‘doorbraak’-gedachte;
nu immers werd het ook voor niet-katholiekenmogelijk zich bij de partij aan te sluiten.
De nieuwe geest die de partij zou bezielen, was die van het ‘personalisme’, een

door Franse katholieke filosofen in de jaren 1930 uitgevonden formule die in de
jaren veertig én bij de katholieken én bij de protestanten een geweldig succes had.
Betekende zij iets van fundamenteel belang? Zij wilde aanduiden dat er naast het
collectivisme van links en het individualisme van rechts een andere mogelijkheid
was, namelijk een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid voortkomend
uit de diepte van de unieke menselijke persoonlijkheid. Blijkbaar vonden demensen
van toen dit een mooie gedachte. Vervreemd van allerlei negentiende-eeuwse
opvattingenmaar vasthoudend aan de negentiende-eeuwsemening dat een bewust
levend en politiek denkend mens een levensbeschouwelijk -isme moet dienen,
zochten zij in het personalisme een ideologische steun die hun geestelijke rust
verschafte en dank zij zijn vaagheid meer vrijheid liet dan enig ander denksysteem.
Het personalisme had de taak om aan de doorbraakgedachte waarmee het steeds
in nauw verband werd gebracht, een ideologische inhoud te geven. Noch in België
noch in Nederland trok men in deze tijd uit de gruwelijke ervaringen van de vroege
twintigste eeuw de conclusie dat de politiek ont-ideologiseerd moest worden.
Al was de gedaanteverwisseling van de katholieke partij in formele zin vrij

ingrijpend, de politieke macht van de katholieken bleef natuurlijk voortkomen uit een
hele wereld van katholieke maatschappelijke organisaties en deze veranderden niet
fundamenteel van karakter. De katholieke zuil was nog steeds zeer krachtig en
zelfbewust. Scholen, de arbeidersbeweging, werkgeversverbonden, allerlei
beroepsorganisaties, ziekenhuizen, sociale-verzekeringsinstellingen, de boerenbond,
de grote culturele verenigingen - zij werkten voort, en met hoeveel nadruk de partij
ook mocht zeggen dat zij open was en los stond van de Kerk, de katholieke
organisaties waarop zij steunde, lieten zich vaak wel door de geestelijkheid leiden.
Komt het daardoor dat het eigenlijke politieke programma van de CVP
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ondanks de buiging naar de vooruitgangsidee in feite geen grote hervormingen
verlangde en waar het dit wel deed - onder andere door het vrouwenkiesrecht te
eisen - erop rekende dat deze gunstige resultaten voor de eigen groep zouden
voortbrengen? Alles welbeschouwdwas de CVP een rustige centrumpartij. De tradities
van het christelijke gezin, de handhaving van de eigendom en de katholieke ethiek
bezaten voor haar fundamentele waarde die zij zich verplicht voelde tegen
destabiliserende hervormingsijver taai te verdedigen. Meer echter dan de
vooroorlogse partij streefde zij met inzet naar een ‘verzoening’ van de
klassenbelangen die niet slechts in retorische frases maar in concrete maatregelen
tot uitdrukking moest worden gebracht. De katholieke werkgevers hebben haar
daarin voor een deel althans gesteund en zo de politiek van het ‘sociale pact’ mogelijk
gemaakt.
Pas in februari 1946 kwamen er eindelijk algemene verkiezingen die duidelijk

moesten maken wat de Belgische bevolking zelf nu eigenlijk wilde. Noch de
socialisten noch de katholieken hadden een dergelijke test al in een vroeger stadium
willen riskeren en beide partijen hoopten bovendien dat de populariteit van het
communisme in de loop van de tijd zou slijten. Dank zij dit uitstel was het dus in een
kleding van wat modieuzer snit dat de oude partijen zich aan de kiezers konden
vertonen. Het parlementaire toneel was overzichtelijker dan bij de laatste verkiezingen
voor de oorlog (1939), toen niet alleen communisten maar ook rexisten en
Vlaams-nationalisten de rust van de handeling ernstig verstoorden. De uitslag was
verre van schokkend. De CVP, waarheen waarschijnlijk allerlei extreem rechtse
stemmen waren teruggekeerd, behaalde 10% meer stemmen dan in 1939, de BSP
kreeg ruim 1% meer, de communisten 7½%; de liberalen echter daalden van ruim
17% tot ongeveer 9%. Noch de CVPmet 92 zetels in de Kamer, noch het linkse blok
van socialisten en communisten die er te zamen evenveel hadden, kon op een
meerderheid rekenen. Ook daardoor bevestigden de verkiezingen de vooroorlogse
situatie in een, dank zij de verdwijning van de fascistische partijen die het systeem
hadden gebroken, zelfs als het ware gezuiverde vorm. Slechts door op compromissen
gebaseerde coalities van in eigen werelden levende en werkende partijen kon het
land worden geregeerd.
Op één terrein echter wilden vooral de linkse politici en hun aanhangers de schijn

van een compromis vermijden. De afrekening met het oorlogsverleden, de zuivering
van de Belgische gemeenschap, de strenge bestraffing van de schuldigen, de
verwijdering van de gecompromitteerde Leopold III uit het koningsambt moesten als
zaken van zo fundamenteel ethisch en politiek belang worden beschouwd dat zij
nooit het object van onderhandeling en verzoening konden worden. Toch betekende
deze uitzondering op de bereidheid tot compromis geen afwijzing van de bereidheid
tot
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herstel. Integendeel. De woorden ‘épuration’ en ‘zuivering’ drukken juist de wil tot
restauratie van de tijdelijk door grote misdadigheid ondermijnde gemeenschap uit.
Door de natie te zuiveren bevestigdemen haar waarden. En zo probeerden degenen
die Leopold III bestreden, ervoor te zorgen dat slechts het gedrag van één man, niet
het monarchale systeem en de functie van het koningschap in discussie werd
gebracht. Ook bij deze zaak ging het erom, zei men, het stelsel in zuivere vorm te
bewaren. Nu weet iedereen dat in de geschiedenis uit dit soort voorstellingen en
aspiraties vaak genoeg revoluties zijn voortgekomen en het is bepaald niet
ondenkbaar dat er in België toen mensen zijn geweest die op een herhaling van
zo'n ontwikkeling hebben gehoopt. Degenen die aan de vervolging van
oorlogsmisdaden en aan de oppositie tegen Leopold III een einde wilden maken,
hebben - hoe kan het anders in een dergelijke discussie? - op hun beurt hun
tegenstanders verweten revolutionaire veranderingen met revolutionaire middelen
te willen doorzetten. Maar over het geheel genomen handhaafden de linkse groepen,
ook de communisten, taai en waarschijnlijk meestal terecht hun these dat de
repressie van collaborateurs en de kritiek op de Koning uitsluitend een restauratief
karakter konden en mochten hebben.
Het aantal militaire rechtbanken, waarvan er voor de oorlog niet meer dan vier

waren geweest, groeide nu zij op zo grootscheepse wijze voor de berechting van
daden tegen de staatsveiligheid werden gebruikt, tot 21 in 1946, met daaraan
verbonden 134 strafkamers19.. Vooral van mei 1945 tot mei 1947 werd hard gewerkt.
In totaal werden 53 000 personen veroordeeld, bijna 32 000 onder hen omdat zij in
Duitse militaire of paramilitaire organisaties hadden gediend en, in een derde van
deze gevallen, trouwens daarnaast ook voor andere vergrijpen. In totaal werd in
bijna 24 000 gevallen de politieke, intellectuele en culturele collaboratie als motief
genoemd. Slechts 1100 personen werden wegens economische collaboratie
veroordeeld. Van de meer dan 1200 uitgesproken doodvonnissen werden er 241
voltrokken. Naast de 53 000 die met de dood of met gevangenschap werden gestraft,
werden ruim 20 000 personen voor korte of langere tijd uit hun burgerlijke rechten
ontzet en op deze manier beroofd van de mogelijkheid een openbaar ambt te
bekleden of meer in het algemeen een sociaal aanzienlijke functie te vervullen. In
totaal zijn dus meer dan 70 000 personen - op een bevolking van ongeveer 8 300
000 - op een of andere wijze gestraft voor hun gedragingen tijdens de bezetting. In
augustus 1945 waren meer dan 47 000 mensen wegens hun oorlogsverleden in
gevangenissen en interneringskampen opgesloten, sommigen al veroordeeld,
sommigen nog niet. Vijf jaar later, in augustus 1950, zaten nog maar ongeveer 4000
politieke delinquenten gevangen.
Hoe moet men deze feiten beoordelen? Is de zuivering streng of gematigd

geweest? Werd zij met een behoorlijke mate van eerlijkheid en zorgvul-
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digheid uitgevoerd of werd zij beheerst door vooroordelen? Is zij, ook nadat de
eerste opwinding voorbij was, met voldoende kracht voortgezet of hebben de
autoriteiten bij de afwikkeling van deze zaken op den duur geprobeerd de proporties
ervan te beperken? Heeft de indruk van sommige Vlamingen dat zij harder werden
beoordeeld dan de Walen enige zin? Was het met opzet dat aan de economische
collaboratie zoveel minder aandacht werd besteed dan aan de politieke of werkten
hier andere factoren, bijvoorbeeld de onzekerheid over wat nu eigenlijk economische
collaboratie precies was en de dubbelzinnigheid van ondernemers die wel voor de
Duitse oorlogsindustrie hadden gewerkt maar met nauwkeurige cijfers konden
aantonen tegelijkertijd het verzet moedig en ruimhartig te hebben gesteund? Vragen
als deze - en het zou niet moeilijk zijn er meer te stellen - hebben de tijdgenoten in
de eerste naoorlogse jaren sterk beziggehouden. Ook nu worden zij soms opnieuw
besproken. Zal het ooit - ook wanneer er meer onderzoek naar is gedaan en er
meer documenten openbaar worden gemaakt - mogelijk zijn er een antwoord op te
geven dat voldoende algemeenheid bezit om als adequaat te kunnen gelden? Het
is hoogst onwaarschijnlijk. Toch hebben drie generalisaties zoveel steun in de feiten
dat er reden is ze als vrij betrouwbaar te beschouwen.
De eerste betreft de omvang van de vervolging. Die was groot, relatief veel groter

dan in Frankrijk (met ruim 40 miljoen inwoners) waar ongeveer 40 000
gevangenisstraffen wegens collaboratie werden opgelegd en 7190 maal het
doodvonnis werd uitgesproken. In Frankrijk echter werden bij de bevrijding zoveel
collaborateurs zonder rechtspleging geëxecuteerd of, als men wil, vermoord -
tienduizenden zonder twijfel - dat het totale aantal slachtoffers van de repressie
zeer veel hoger kwam dan uit de statistieken blijkt. In Nederland, dat in veel opzichten
natuurlijk beter vergelijkbaar is, liepen de totalen tot ongeveer dezelfde hoeveelheid
als in België op, hoewel de rechtspraak zelf heel anders was ingericht. In Noorwegen
echter, dat in 1940 ruim drie miljoen inwoners had, werden ongeveer 48 000
gevangenisstraffen opgelegd en dat is proportioneel dus meer dan het dubbele van
de Nederlandse en Belgische getallen. Er is, zo lijkt het, daarom geen aanleiding
om te beweren dat de Belgische berechting vergelijkenderwijs excessief streng of
excessief mild was - waaruit men overigens niet moet concluderen dat zij blijkbaar
door een onzichtbare hand precies naar het gulden midden is gevoerd want er is
geen redelijke maatstaf voor zulke dingen. Het enige dat men mag constateren is
dit: in de omstandigheden van 1944 en 1945, toen ook in andere op de Duitsers
heroverde Westeuropese landen velen van degenen die zich tijdens de bezetting
principieel tegen de vijand hadden gekeerd of kans hadden gezien de periode op
een fatsoenlijke manier te overleven, een radicale afrekening met alle ‘verraders’
eisten, is de Belgische behandeling van deze
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onhandelbare kwestie niet uitzonderlijk geweest. De tweede generalisatie is deze:
er is reden te veronderstellen dat de autoriteiten bewust hebben vermeden de
economische collaboratie stelselmatig te vervolgen en in het bijzonder de grote
industriële ondernemers hebben geprobeerd te sparen. Zij hebben trouwens ook
de talloze arbeiders die vrijwillig en uitsluitend vanwege het hoge loon voor de Duitse
industrie werkten, niet vervolgd. Men kan hieruit concluderen dat de berechting dus
onrechtvaardig en bevooroordeeld is geweest. Men kan ook concluderen dat het
begrip economische collaboratie niet deugt.
De derde generalisatie betreft de vergelijking tussen de berechting van Vlamingen

en die vanWalen. Uit de cijfers blijkt dat meer Vlamingen danWalen zijn veroordeeld;
ook berekend in proportie tot de hele Vlaamse en Waalse bevolking komen de
Vlamingen er iets slechter af. Zeer groot is het verschil echter bepaald niet. Maar
wat bij de vergelijking wel opvalt is het feit dat, terwijl er proportioneel in Wallonië
aanmerkelijk meer zeer zware vonnissen werden opgelegd (de doodstraf of
levenslange gevangenisstraf), de lichte straffen (detentie van minder dan drie jaar)
in Vlaanderen veel talrijker waren. Daaruit heeft men opgemaakt dat in Vlaanderen
vaakmensen werden vervolgd wegens betrekkelijk simpele vormen van collaboratie,
bijvoorbeeld omdat zij lid bleven of werden van Vlaamse organisaties die de Duitsers
steunden in de mening zo de Vlaamse belangen te behartigen. Die organisaties -
onder andere het Vlaams Nationaal Verbond - wortelden ook voor 1940 veel dieper
in de massa van het volk dan het Waalse en Brusselse Rex. De rechters, zelf
waarschijnlijk overwegend uit Franstalige kringen, zouden te weinig begrip hebben
gehad voor de specifieke factoren die deze manier van Vlaamse collaboratie mede
helpen verklaren. En toen de redenering eenmaal deze weg was opgegaan, lag het
voor de hand te veronderstellen dat de vervolging onder meer heeft gediend om de
Vlaamse Beweging te bestrijden (zoals ook na 1918 was gebeurd). Bovendien
maakten degenen die een strenge repressie eisten, zelf vaak Franstalig en
links-georiënteerd, soms de indruk de socialistische en communistische Franstaligen
te beschouwen als de kern van het verzet en de katholieke Vlamingen als mensen
die veeleer genegen waren de Duitsers te dulden en te steunen.
Al bewijzen deze elementen niet dat de vervolging van de collaborateurs een

opzettelijk anti-Vlaams karakter had, zij geven wel aan waarom er in Vlaanderen
voor vrij veel mensen aanleiding was zich ernstig verontrust te voelen over wat,
naar men vreesde, een herhaling op veel grotere schaal van het activistendrama
na 1918 werd. De vervolging van collaborateurs die, gegeven de stemming van de
overgrote meerderheid der bevolking in het hele land, waarschijnlijk onvermijdelijk
was als men spontane wraakacties wilde voorkomen, heeft door haar massaliteit
natuurlijk veel ellende
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veroorzaakt, ook voor hen die dat zelf niet verdienden; tienduizenden werden bij de
bevrijding op onvoldoende gronden gearresteerd, tienduizenden vrouwen en kinderen
werden door de gevangenschap van het gezinshoofd in een sociaal en economisch
uitzichtloze situatie gebracht. Zij heeft bovendien de eenheid van de natie die zij
van antinationale, middelpuntvliedende krachten wilde zuiveren, mee helpen
ondermijnen.
Veel sterker nog deed dit de strijd om Leopold III. Deze werd pas acuut toen

Amerikaanse militairen hem op 7 mei 1945 in Oostenrijk aantroffen en de vraag
rees of hij naar België kon terugkeren om zijn koninklijke ambt weer zelf te gaan
vervullen. Op 9 mei reisden Prins-Regent Karel, de eerste minister Van Acker en
vier andere ministers, onder wie Spaak, naar Leopold; drie dagen lang confereerden
zij met hem. Achiel van Acker (1898) was een socialist uit Brugge die vanuit het
vakbondswerk in de politiek terechtgekomen was. Tijdens de bezetting was hij actief
geweest in de zich hervormende socialistische partij. In september 1944 trad hij toe
tot Pierlots regering en in februari 1945 vormde hij zelf een kabinet van nationale
unie waarin katholieken, liberalen, socialisten en communisten zitting hadden. Hij
was een pragmaticus die de economie op gang wilde brengen - een van zijn
hoofdtaken was volgens zijn inzicht de verhoging van de produktiviteit der
kolenmijnen - en krachtdadig hielp, ook door wetgeving, het lot van de
arbeidersmassa te verbeteren. Het koningsprobleem kon hij niet aan. De conferentie
van mei 1945 leidde tot niets. Wel werd de Koning gezegd dat de socialisten en
communisten zijn aftreden eisten maar de beslissing werd aan hemzelf gelaten. In
juni overlegde Leopold twee keer met Van Acker persoonlijk. Deze verklaarde ten
slotte het goed te vinden dat de Koning op 18 juni naar Brussel terugkeerde.
Onmiddellijk bij thuiskomst echter desavoueerde zijn kabinet hem. Leopold bleef in
Oostenrijk en probeerde in de volgende weken van daaruit vergeefs een kabinet te
formeren dat bereid zou zijn hem te steunen. Toen eindelijk, in de tweede week van
juli, gaven de ministers van de regering- Van Acker die Leopold opzochten, met alle
nadruk te kennen dat ze zijn abdicatie verlangden. De Koning weigerde. Wel was
hij, zoals hij op 14 juli meedeelde, bereid zijn toekomst aan een of andere vorm van
volksraadpleging te onderwerpen.
Inmiddels was vanaf mei 1945 in België een zich snel zeer verscherpende

discussie over 's Konings oorlogsverleden ontstaan20.. Men leerde daarover details
kennen die tot nu toe niet in de openbaarheid waren gekomen. Toch was er zelfs
in juli 1945, toen het Parlement de kwestie besprak, nog veel onzeker gebleven; zo
ontbraken de bijzonderheden over Leopolds bezoek aan Hitler in november 1940,
al vormde die reis wel een van de redenen die tot kritiek op de Koning aanleiding
gaven. Geen van Leopolds tegenstanders - ook de felle Spaak niet - maakte
bovendien voldoende
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gebruik van het desastreuze stuk dat de Koning in januari 1944 had geschreven en
dat Pierlot en Spaak in september 1944 bij hun terugkeer in Brussel overhandigd
werd21.. Het dossier bleef incompleet. De gegevens die men had schenen
verschillende interpretaties toe te laten. Degenen die Leopolds oorlogsgedrag
verdedigden, hebben dat vaak met een goed geweten kunnen doen; er was geen
dwingende reden voor hen om te merken dat zij door verzwijgingen en subtiele
wendingen in feite werden misleid. In augustus 1945 richtte Leopold III in Brussel
een secretariaat op waarvan de Brusselse hoogleraar in oud-Egyptisch recht,
Jacques Pirenne, de zoon van Henri Pirenne, het hoofd werd. Jacques Pirenne
(1891-1972) was een royaal en warm, maar nogal ongeremd denkende man die de
oorlog in Zwitserland had doorgebracht, levendig anti-Duits en pro-Engels22.. Met al
zijn onstuimigheid en robuust talent stelde hij zich in dienst van Leopolds zaak - en
tegelijk trouwens in dienst van de wetenschap want hij ging tijdens het conflict over
de Koning voort met het publiceren van zijn zeven ambitieuze en per definitie
overmoedige delen over het grootst denkbare object van onderzoek, de
wereldgeschiedenis in haar geheel, Les grands courants de l'histoire universelle
(1944-1956). Zijn documentenverzamelingen en analyses daarvan gaven een voor
de Koning zeer gunstige voorstelling die op authentieke stukken berustte. Dank zij
tactvolle selectie en interpretatie hebben Pirenne en zijn medewerkers veel lezers
van hun werk ervan kunnen overtuigen dat Leopold niet alleen het beste met België
voor had maar de belangen van zijn land ook volkomen correct, zonder concessies
aan de vijand en zonder een spoor van defaitisme had gediend. De aarzelingen en
fouten van Pierlot en zijn ministers in de zomer van 1940 werden met veel nadruk
geplaatst tegenover de vastberaden rechtlijnigheid van de door hen op zo
schandelijke manier behandelde soeverein.
Op 14 juli 1945 was de positie van de Koning duidelijk: hij weigerde af te treden

maar had besloten zich neer te leggen bij de wil van de natie wanneer die zich op
een of andere manier duidelijk kon manifesteren. Onmiddellijk daarna namen de
katholieke ministers ontslag uit Van Ackers kabinet en op 17 juli stelde een katholieke
afgevaardigde in het Parlement voor de door Leopold III verlangde volksraadpleging
te organiseren. Die zelfde dag diende Van Acker het voorstel in om het in september
1944 ingestelde regentschap - dat eigenlijk in mei 1945 had kunnen aflopen - te
verlengen tot de beide huizen van het Parlement zouden besluiten het te beëindigen.
Op die manier werd Leopolds terugkeer op de troon afhankelijk van een
parlementaire beslissing. Dit werd met grote meerderheid in de Kamer en met een
kleinere in de Senaat aangenomen. Op 20 juli opende Van Acker een groot
parlementair debat over de koningskwestie. Het doel van het kabinet was uiteraard
aan te tonen dat
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Leopold III tijdens de oorlog had gefaald en zijn ambt niet meer kon vervullen. Ter
afsluiting van de discussies voteerde de kamermeerderheid een motie van
vertrouwen in de regering. Een paar maanden later bleek dat in het Parlement - nog
altijd dat van 1939 - het voorstel voor een volksraadpleging geen kans maakte.
De verkiezingen van februari 1946 brachten geen veranderingen van betekenis

in de politieke verhoudingen. Aangezien de katholieke partij de Koning was gaan
steunen, putte Leopold III hoop uit haar winst en zette hij vol goede moed zijn
campagne om de bevolking achter zich te krijgen voort. Al in de zomer vond hij
negen zeer hooggeplaatste en gerenommeerde heren, op wier oorlogsverleden
niets viel aan te merken, bereid een commissie te vormen die, onder andere op
basis van een door hemzelf ter beschikking gestelde documentatie, zijn optreden
zou onderzoeken. Haar eindrapport van 25 maart 1947 concludeerde dat Leopold
III vanaf het uitbreken van de oorlog tot de Duitse nederlaag geen aanwijsbare
inbreuk op de constitutie had gemaakt en een verstandige, eervolle politiek had
gevoerd. Dit was, na alles wat over de geschiedenis van 1940 bekend was geworden,
een zo ongenuanceerd resultaat dat het rapport geen overtuigingskracht bezat23..
In die zelfde maand kwam er een einde aan de samenwerking van communisten,
socialisten en liberalen. Op grondslag van deze samenwerking was het vanaf de
verkiezingen van februari 1946 mogelijk geweest regeringen - het waren er drie -
te vormen waaraan de katholieken niet deelnamen. Nu echter verlieten de
communisten het kabinet, kennelijk volgens internationale afspraak want in Frankrijk
en Italië gebeurde gedurende deze maanden hetzelfde. Aangezien de socialisten
en de liberalen samen op geen stukken na een kamermeerderheid hadden, was
het onvermijdelijk dat de katholieken opnieuw regeringsverantwoordelijkheid kregen.
Noch de katholieken noch de socialisten hadden het standpunt dat zij in juli 1945
tegenover Leopold III hadden aangenomen, gewijzigd. Het door Spaak in maart
1947 gevormde socialistisch-katholieke kabinet - het bleef tot juni 1949 aan - kon
zich dan ook alleen maar handhaven dank zij het feit dat beide partijen de
koningskwestie voorlopig buiten de discussie plaatsten. Lang duurde dit niet. De
socialisten immers moesten de CVP één belangrijke concessie toestaan: bij wet van
19 februari 1948 werd eindelijk ook in België het vrouwenkiesrecht ingevoerd24.. Als
gevolg daarvan zouden in 1949 nieuwe verkiezingen worden gehouden en zowel
de katholieken als de socialisten verwachtten dat de vrouwelijke kiezers in
meerderheid voor de CVP zouden opteren. Tijdens de campagne van 1949 werd de
koningskwestie van beide zijden centraal gesteld. De verkiezingen van 26 juni
brachten de CVPwel een overwinning maar geen bijzonder grote (zij kregen 43,56%
van de stemmen tegen 42,53% in 1946); de BSP verloor enigszins en haar resultaat
was
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percentsgewijs het slechtste sinds 1919. De liberalen herstelden zich na hun debâcle
van drie jaar tevoren. Toen bij de onderhandelingen over een nieuwe regering al
spoedig bleek dat de socialistisch-katholieke coalitie niet te herstellen viel, wijzigden
de liberalen, die zich steeds tegen Leopolds terugkeer hadden verzet, hun positie:
zij aanvaardden nu de in 1945 door de Koning verlangde volksraadpleging en konden
dank zij deze wending in een door de katholiek G. Eyskens gevormd kabinet zitting
nemen (21 augustus 1949).
Het duurde nog even voor de volksraadpleging kon plaats hebben. Het was vrij

moeilijk haar in te passen in de Belgische constitutie, die de wil van het Parlement
als volkswil beschouwde en het instituut van het referendum niet kende. Maar de
katholieken en een deel van de liberalen zetten door: in een directe uitspraak zou
de hele bevolking aan Parlement en regering haar mening over Leopolds toekomst
meedelen. Op 12 maart 1950 verklaarde 57,68% van de kiezers dat Leopold op de
troon moest terugkeren, 42,32% vond dat dit niet moest gebeuren. In Vlaanderen
stemde 72% van de kiezers voor zijn terugkeer, in Brussel 48%, in Wallonië 42%.
Deze uitslag bracht iedereen in verlegenheid25.. Moest het Parlement het regentschap
nu beëindigd verklaren? Het recht daartoe had het immers in juli 1945 aan zich
getrokken. Maar de opnieuw verdeelde liberalen wilden dat niet. Eyskens trad op
19 maart af. In verwarring, onzeker, onenig, opgejaagd door felle taal van de zijde
der socialisten, gehinderd door de starheid van Leopold, besloten de katholieke
politici de kwestie op de spits te drijven en geen compromissen te zoeken. Zij
schreven nieuwe verkiezingen uit. Deze hadden op 4 juni 1950 plaats. Zij waren
een groot succes voor de CVP die 47,69% van de stemmen en de meerderheid van
de zetels in de Kamer kreeg (in de Senaat had zij die al sinds 1949). Het standpunt
van de CVP in de koningskwestie was electoraal kennelijk uiterst voordelig. Nog
nooit had de populariteit van de katholieke partij zulke hoogten bereikt. Maar ook
de socialisten wonnen en zelfs in verhouding iets meer dan de katholieken: hun
aandeel in de stemmen steeg van 29,75% tot 34,51% en zo'n groot cijfer hadden
zij sinds 1932 niet gehaald. De liberalen - nu officieel weer tegen Leopolds terugkeer
- oogstten het resultaat van hun onzekerheid en verloren gevoelig.
De CVP zette nu door. Zij vormde onmiddellijk een homogeen katholiek kabinet

en deed na heftige discussie op 19 juli de Kamer en de Senaat, in verenigde zitting
bijeen, vaststellen dat het regentschap was geëindigd. Op 22 juli keerde Leopold
III, na een afwezigheid van iets meer dan zes jaren, in zijn paleis te Laken terug.
Maar al vanaf begin juni hadden de socialisten in en buiten de Kamer met de grootst
mogelijke nadruk verklaard dat zij zich bij een voor Leopold III gunstige parlementaire
beslissing niet zouden neerleggen. In de loop van de maand werd de spanning
geleidelijk
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opgevoerd. In juli hielden de stakingen en demonstraties in Wallonië en Brussel niet
meer op. Het Algemeen Belgisch Vakverbond riep op 26 juli de algemenewerkstaking
uit. Spoedig lag Wallonië vrijwel plat. Ook de haven van Antwerpen was lamgelegd.
In de buurt van Luik werden op zondag 30 juli drie socialistische demonstranten
door de rijkswacht gedood. Trein- en wegverkeer naar het buitenland waren
onmogelijk. Het leger werd ingezet om de orde te handhaven. Stond België aan de
vooravond van een revolutie? Natuurlijk niet. Voor een revolutie is meer nodig. Brak
het land in tweeën? Evenmin. Ook in Vlaanderen deden arbeiders aan de staking
mee. Bovendien was de leiding van de socialistische partij, waarin de unitarist Spaak
grote invloed had, bepaald niet gesteld op de federalistische ideeën die tijdens deze
crisis in sommige Waalse kringen bijzondere aandacht kregen en zou zij er niet aan
denken deze te bevorderen. De situatie was echter hoogst ernstig en zij dreigde
binnenkort nog op een dramatische wijze te verergeren. Op 1 augustus wilden de
antileopoldisten in een ongetwijfeld door honderdduizenden meegelopen mars op
Brussel hun beslissing om geen hervatting van Leopolds regime te dulden zo duidelijk
en scherp mogelijk tot uiting brengen. Het was, naar de mening van de ministers,
te verwachten dat zij in de hoofdstad met de gendarme en legereenheden slaags
zouden raken. Voor deze verantwoordelijkheid deinsde de regering terug. In de
nacht van 31 juli op 1 augustus dwong zij de Koning afstand van de troon te doen.
Vroeg in de ochtend van 1 augustus werd dat aan de pers meegedeeld. Op 3
augustus werd het Parlement gevraagd Leopolds koninklijke prerogatieven aan
kroonprins Boudewijn over te dragen. Dit gebeurde bij wet van 10 augustus. Slechts
één vierde van de kamerleden der CVP stemde tegen. De volgende dag legde
Boudewijn als plaatsvervanger van zijn vader de eed af. Een jaar later, toen
Boudewijn meerderjarig werd, trad Leopold definitief af. Hij bleef overigens nog in
het koninklijk paleis wonen.
De in augustus 1950 aanvaarde oplossing van de koningskwestie had natuurlijk

ook vijf jaar eerder bereikt kunnen worden en dat dit in alle opzichten en voor alle
betrokkenen beter was geweest, behoeft geen betoog. Waarom is dit niet gebeurd?
Wat heeft de politieke elites van toen bewogen aan het conflict over Leopold III zo'n
overheersende betekenis te geven en emoties van brede lagen van de bevolking
op zo'n roekeloos schijnende manier te prikkelen? Hebben de politieke partijen die
jarenlang onverzettelijk tegenover elkaar bleven staan en in de loop van de tijd hun
houding eerder verhardden dan verzachtten, er op een of andere manier winst voor
zichzelf uit hopen te halen? Het moeilijkst te begrijpen is zonder twijfel de houding
van de CVP. Zeker, de katholieke partij was traditioneel royalistisch. Zeker, zij vreesde
in de agitatie tegen Leopold III een zweem van revolutionair republikanisme en
communisme. Zeker, on-
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danks de betrekkelijke progressiviteit van haar programma's was zij, zo leek het,
niet ongenegen de enigszins autoritaire interpretatie van het koningschap die Leopold
III voorstond, te steunen. Zeker, nu de stemmen van allerlei groepen die in de
verwarring van de jaren dertig naar fascistische organisaties waren uitgeweken,
naar haar terugkeerden was het onverstandig zich te richten tegen Leopold III,
volgens extreem rechts immers tijdens de oorlog het grote voorbeeld van verstandig
attentisme. En natuurlijk was de koningsgezinde houding van het episcopaat en in
het bijzonder die van aartsbisschop Van Roey voor haar een belangrijke factor. Aan
de andere kant kan het de politici van het CVP toch al in 1945 niet zijn ontgaan dat
de positie van de Koning niet houdbaar was, ook al zou een grote meerderheid van
de bevolking hem nog steeds trouw zijn gebleven (wat in 1950 dus niet het geval
bleek te zijn). Hoe men de functie van het constitutionele koningschap ook wenst
te omschrijven - daar was toen discussie over -, de Koning dient volgens álle
denkbare interpretaties in zo'n stelsel het symbool van een bovenpartijdige eenheid
te zijn. Zodra bleek, en dit gebeurde overduidelijk in 1945, dat belangrijke groepen
van de bevolking en grote, verantwoordelijke politieke partijen, zoals die van de
socialisten en de liberalen, zich tegen de terugkeer van de vorst verzetten, werd
het voor hem onmogelijk als een dergelijk symbool te fungeren en verviel dus de
raison d'être, de fundamentele zin van zijn koningschap. Nu maakten Leopolds
onverzettelijkheid en koppigheid de zaak er natuurlijk niet gemakkelijker op. Zijn
persoonlijke invloed, buiten de partijen om, was bovendien uiteraard nog steeds
van belang en zijn persoonlijke populariteit, die al voor 1940 groot was geweest,
bereikte in 1940 een hoogtepunt waarvan zij daarna een flink stuk was afgedaald
zonder haar massaliteit echter geheel te verliezen. Zelfs al was het voor de Koning
onvoldoendewanneer slechts een kleinemeerderheid van de bevolking hem steunde,
voor de politieke partij die haar gezag en energie zozeer in dienst van zijn zaak
stelde dat zij zich ermee scheen te identificeren, was het bereiken van zelfs maar
een kleine parlementaire meerderheid een triomf. Een triomf bovendien die ook
voor andere en waarschijnlijk wezenlijker geachte belangen kon worden gebruikt,
onder meer voor de oplossing van de schoolstrijd26.. De verheffing van Leopolds
terugkeer tot kernpunt van de katholieke politiek versterkte de katholieke eenheid
en bracht de CVP inderdaad de gewenste meerderheid; van 1950 tot 1954 hebben
de katholieken zonder hulp van anderen kunnen regeren. Politiek gezien was de
abdicatie van Leopold III daarmee vergeleken wellicht slechts een overigens zeer
onaangename en schandelijke bijzaak.
In een conflict als dit ontstaan onvermijdelijk generalisaties die meer emotionele

dan intellectuele waarde hebben en juist daarom gevaarlijk zijn. In dit geval waren
zij zeer schadelijk. De katholieken met hun meerderheid
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in Vlaanderen, de socialisten en communisten met hun meerderheid in Wallonië,
de Vlamingen voor Leopolds terugkeer, deWalen daartegen, de enen dus van 1940
tot 1944 aanhangers van een of andere vorm van accommodatie of collaboratie
met de Duitsers, de anderen gecommitteerde verzetsstrijders - het lag voor de hand
dat de linkse partijen zich de kans op een dergelijke thematiek niet lieten ontgaan.
Er deugde natuurlijk slechts weinig van de redenering. Indien het waar is dat het
verzet tijdens de oorlog in Brussel en Wallonië meer deelnemers telde dan in
Vlaanderen, ook daar was het een kleine minderheid. Er kan geen twijfel aan bestaan
dat in het hele land de massa van de bevolking heeft getracht de bezetting zo goed
en rustig mogelijk te overleven zonder risico's te lopen. Indien het waar is dat de
meerderheid van de Waalse bevolking zich in 1950 tegen Leopolds terugkeer
verklaarde, een zeer belangrijke minderheid (42%) was ervoor. De politieke partijen
zijn er tijdens deze jaren in geslaagd hun nationale eenheid te handhaven; zij vielen
nog niet in Waalse en Vlaamse afdelingen uiteen. Maar de Vlaams-Waalse
tegenstellingen werden door de koningskwestie wel tot het uiterste geprikkeld en
opnieuw, in scherpere vorm dan tevoren, in jammerlijke gemeenplaatsen uitgedrukt.
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3. Nederland van 1945 tot 1950

In drie opzichten verschilden de Nederlandse problemen in de eerste jaren na 1945
totaal van de Belgische. De Nederlandse armoede was in 1945 veel groter en
vereiste dan ook een ander economisch beleid. Daarnaast raakte Nederland direct
verwikkeld in een koloniaal conflict dat veel energie en geld opslorpte en waarvan
de uitslag voor de toekomst van Nederland hoogst belangrijk werd geacht. De
Nederlandse bevolking, ten slotte, bleef groeien en wel zo sterk dat de autoriteiten
die dit overigens om ethische redenen positief waardeerden27., zich over de
economische gevolgen ervan ernstig bezorgd maakten, want hoe zou men al die
mensen op den duur werk kunnen verschaffen? De Belgische bevolking nam veel
minder snel toe, van ongeveer 8 345 000 in 1945 tot 8 650 000 in 1950 en 9 200
000 in 1960. De Nederlandse groeide in die zelfde periode van ongeveer 9 300 000
tot 10 200 000 in 1950 en 11 556 000 in 196028.. Van 1946 tot 1950 waren de
geboortenoverschotten in Nederland hoger dan ooit tevoren. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de Nederlandse economische politiek andere wegen koos dan de
Belgische. Zij was dirigistisch; zij was geen politiek van ‘abondance’ maar van
soberheid. Daarnaast werd zij, toen het economisch niveau van 1939 weer zo
ongeveer bereikt was, gericht op economische expansie. In 1949 werd voor het
eerst in de Neder-
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landse geschiedenis door deminister van Economische Zaken een nota gepubliceerd
waarin werd geschetst op welke manier de overheid de industrialisatie van het land
kon en wilde bevorderen en met wat voor middelen zij de ondernemers zou steunen
die nieuwe risico's namen. Op dat ogenblik begon de dirigistische politiek op sommige
punten wat soepeler te worden en ging zij geleidelijk over in een gericht
stimuleringsbeleid dat men echter niet tot een door de staat beheerste planeconomie
wilde uitwerken.
Omstreeks 1950 had de Nederlandse economie zich zodanig hersteld dat enig

uitzicht op een dergelijke doorbraak geopend kon worden. Maar de eerste vier of
vijf jaren na de oorlog waren uiterst moeilijk. Er was gebrek aan alles: aan
levensmiddelen, aan kunstmest, aan materialen voor de landbouw, aan woningen,
aan transport en vooral aan deviezen. Het leven was en bleef pover. Niemand
voorzag toen dat de toekomst er een van ongekende voorspoed zou zijn. Men leefde
verder in de sfeer van de jaren dertig en van de oorlog. Het ging erom het hoofd
boven water te houden en men mocht tevreden zijn wanneer dat bleek te lukken.
Dankbaarheid was in die jaren een van de meest geëxploiteerde thema's in de
politieke retoriek, dankbaarheid voor het feit dat men na zware beproevingen bevrijd
was, niet meer dreigde te verhongeren, zich geleidelijk zo nu en dan wat meer luxe
kon permitteren. De toon van het maatschappelijke leven was ernstig en zwaar. De
overheid drukte zich plechtig uit. Op 5 juli 1946 presenteerde minister-president
L.J.M. Beel het door hem en Drees na de eerste naoorlogse verkiezingen gevormde
kabinet met een regeringsprogramma waarin de nadruk viel op het herstel van de
stoffelijke welvaart maar waarin ook de geestelijke welvaart niet werd vergeten: ‘een
versterking van het gezag, een herstel van de diepgeschokte publieke mentaliteit,
een wettelijke zowel als sociaal-economische erkenning van de hoge waarde van
het gezin...’ Ook Drees, die zijn eerste kabinet op 12 augustus 1948 voorstelde,
was bezorgd en niet alleen over de economische toestand: ‘De tegenstellingen in
ons volk zijn scherper dan wij in de tijd der bezetting mochten hopen...’ Inderdaad
pasten tegenstellingen niet in de stemming van toen, zeker niet met betrekking tot
de economische politiek. Deze bezat een ascetisme en puritanisme, een neiging
om eenheid en harmonie te stellen boven discussie, en beslissingskracht van de
overheid boven parlementaire verdeeldheid, een scepsis over de menselijke
mogelijkheden en de democratie en dus een paternalisme, een behoefte aan
behoedzame regulering van verwarde economische en sociale verhoudingen, die
haar meer dan alleen een economische inhoud gaven. Ze was bij uitstek nationaal,
ondenkbaar buiten de tucht waarin, na de nervositeit van de jaren 1880 en 1890,
de Nederlandse mentaliteit dank zij de verzuiling tot rust was gebracht. Toen de
welvaart in de jaren 1960 een euforie
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schiep waarin grenzeloos geluk voor het grijpen scheen, zijn de Nederlanders met
bevreemding en soms afkeer gaan terugzien op de plechtige discipline waarin ze
zo lang en met zoveel aangename zelfgenoegzaamheid hadden geleefd.
Het economische beleid was dirigistisch. De overheid beschikte over instrumenten

die het haar mogelijk maakten de prijzen en lonen nauwkeurig te beheersen. Zij
was bovendien verplicht, en ook in staat, door middel van distributie van de zeer
schaarse grondstoffen aan bepaalde bedrijfstakken het herstel van de industrie
enigszins te reguleren. Dank zij haar kredietpolitiek kon zij ten slotte eveneens
zekere prioriteiten stellen. Zij heeft van deze mogelijkheden ruim gebruik gemaakt
maar een centraal geleide, planmatig ontwikkelde economische politiek heeft zij
niet gevoerd. Voor het succes van haar beleid was zij afhankelijk van de arbeidende
bevolking. Zij was zich daarvan natuurlijk bewust en heeft zich ingespannen deze
voor haar soberheidspolitiek te winnen. Daartoe kon zij beschikken over verschillende
al van het interbellum daterende en enkele kort na de oorlog tot stand gekomen
overlegorganen waarin zij samen met werkgevers en werknemers probeerde de
zaken te regelen. Vergeleken met de enorme overheidsapparatuur die twintig jaar
later door de voorspoed geschapen werd, was het instrumentarium van de eerste
naoorlogse jaren nog vrij beperkt. Na de bevrijding waren alle partijen het erover
eens dat het herstel van de economie in een sfeer van harmonie moest worden
aangepakt. Ondernemers en vertegenwoordigers van de drie traditionele vakcentrales
waren al tijdens de oorlog tot de conclusie gekomen dat zij in een Stichting van de
Arbeid gezamenlijk de belangen van de verschillende klassen in overeenstemming
moesten brengen. De SDAP en haar opvolgster, de PVDA, was het daar van harte
mee eens. Zelfs beweerde de communistische partij (net als in België) dat zij zo'n
radicale hervorming of zelfs afschaffing van de klassenstrijd kon aanvaarden. Zonder
veel wrijving kwam dan ook een geleide loonpolitiek tot stand die uiterst stringent
is geweest. Zij vond haar grondslag in het al in Londen voorbereide en in oktober
1945 uitgewerkte Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen dat tot 1970, zij het
gewijzigd, bleef gehandhaafd. Over de hoogte van de lonen werd in de Stichting
van de Arbeid tussen werkgevers en vakbonden onderhandeld; de overheid bepaalde
vervolgens haar standpunt en op basis daarvan regelden de zogenaamde
rijksbemiddelaars ter plaatse de collectieve arbeidsovereenkomsten. Deze methode
verschilde wezenlijk van de vooroorlogse situatie toen de lonen vrij waren. Het effect
ervan is geweest dat de reële lonen tot 1954 vrijwel niet zijn gestegen en daarna
slechts op uiterst beheerste wijze werden verhoogd. Wat nu de prijzen betreft, die
werden door de overheid zo rigoureus mogelijk in de hand gehouden op grond van
de van 1939 daterende wet
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tegen prijsopdrijving en hamsteren.
Omstreeks 1950 was de Nederlandse economie in haar algemeenheid op een

niveau gekomen dat hoger lag dan in 193829.. Dit herstel hield in veel opzichten een
modernisering in. Iets daarvan kan men uit de cijfers aflezen. In 1930 werkte 20,6%
van de beroepsbevolking in de landbouw, 35,5% in de nijverheid, 41,8% in de
dienstensector. In 1947 waren die getallen 19,3%, 35,9% en 42,2%; in 1960 waren
zij 10,7, 41,2 en 44,630.. Het reële nationale inkomen per hoofd van de bevolking
bereikte in 1949 een peil dat voor de oorlog nooit was gehaald, ook in het topjaar
1930 niet, en steeg toen regelmatig verder. Indien men het in 1975 op 100 stelt,
dan was het 29 in 1900, 44 in 1930, 40 in 1939, 46 in 1949 en 47 in 1950. Overigens
merkten de inwoners daar wellicht niet veel van. De consumptieve bestedingen
waren per hoofd van de bevolking in 1950 niet veel meer dan in de arme jaren dertig;
zij gingen pas vanaf het begin der jaren vijftig flink omhoog31.. Trouwens, het bleef
ook toen uiterst moeilijk een woning te vinden die aan de, met nu vergeleken
bescheiden, eisen voldeed. Waarschijnlijk was in Nederland het bestaan in 1950
voor de massa van de bevolking niet veel aangenamer dan vlak voor 1940. Dank
zij de ruime werkgelegenheid en het begin van een algemeen sociale
verzekeringsstelsel - in 1947 kwam de Noodvoorziening Ouden van Dagen tot stand,
in 1957 vervangen door de Algemene Ouderdomswet - stond het echter voor de
meeste individuen en gezinnen aan minder risico's bloot dan in de crisisjaren.
Net als in België waren in Nederland de monetaire problemen bij de bevrijding

hoogst ernstig en zoals men ze daar, vanaf oktober 1944, door middel van een
geldzuivering probeerde op te lossen, probeerde ook de socialistische minister van
Financiën in Nederland, P. Lieftinck, dat enige maanden na de bevrijding, van
september 1945 af. Ook hij moest de veel te groot geworden geldvoorraad drastisch
inkrimpen en het liefst op zo'n manier dat de door zwarthandelaren en soms ook
boeren verzamelde kapitalen tegelijkertijd zouden verdwijnen. Vandaar dat het
systeem een vermogensaanwasbelasting en een vermogensheffing ineens insloot32..
Al verliep deze hele operatie op zichzelf met succes en werd de omvang van de
geldhoeveelheid zo aanzienlijk beperkt dat het gevaar van een reusachtige inflatie
werd bedwongen, de overheid zag zich toch in die zelfde jaren genoodzaakt zelf
tot geldschepping over te gaan om de invoer van voor de consumptie en de
wederopbouw noodzakelijke goederen te kunnen financieren. Dit leidde tot een
situatie die een ogenblik vrijwel uitzichtloos leek. In 1947 was het bepaald niet zeker
of Nederland met zijn groeiende tekorten op de betalingsbalans en met zijn veel te
klein geworden reserves aan goud en deviezen zijn herstel in het gewenste tempo
zou kunnen voortzetten. Voor Nederland was het grote Amerikaanse
steunprogramma
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van de Marshallhulp (Nederland ontving tussen 1948 en 1954 bijna een miljard
dollar waarvan meer dan 80% als schenking) een uitermate belangrijk middel, veel
belangrijker dan voor België, om de economie op gang te houden. De
overheidsfinanciën kwamen op orde. Het werd mogelijk meer te investeren. In 1949
verdween de rantsoenering van levensmiddelen; de prijsbeheersing werd minder
stringent.
Er is waarschijnlijk geen reden om te veronderstellen dat in de eerste naoorlogse

jaren de economische ontwikkeling en haar sociaal-politieke begeleiding een
fundamenteel nieuw karakter bezaten. Zij continueerden gebruiken en ideeën die
al in het interbellum waren ontstaan. Harmonie, sociaal contract, sociaal pact,
ordening, organisatie, eenheid - hoeveel groepen hadden al in de jaren dertig en
tijdens de bezetting beweerd dit als hoogste gemeenschapsdoel na te streven! En
zelfs de kracht van het overheidsingrijpen waardoor de naoorlogse periode werd
gekenmerkt, vormde geen principiële tegenstelling tot het beleid in de crisisjaren;
ook toen werd, zij het met tegenzin, heel wat ‘geordend’. De mensen leefden na
1945 verder in de geest van de jaren dertig. Zij waren, zou men misschien mogen
zeggen, nog steeds bezig de crisis te bestrijden. Aan het geheel van gedachten en
praktische oplossingen dat toen was ontwikkeld, werd natuurlijk heel wat toegevoegd
maar dit was voor een deel het gevolg van nieuwe en extreem moeilijke
omstandigheden, voor een deel de uitwerking van wat al eerder was ontstaan.
Sommigen hebben in 1945 een ogenblik gedacht dat nu eindelijk de tijd voor een
planeconomie gekomen was - en dus waarschijnlijk ook een wijziging van de
economische orde - en dat daartoe door de regering het Centraal Planbureau werd
opgericht. Het liep anders. De nieuwe instelling verwierf een zeer groot gezag als
adviesorgaan maar kon zelf geen beleid opzetten33.. De economie, op pragmatische,
niet op systematische wijze door de overheid gesteund en gestuurd, groeide verder
langs lijnen die al voor 1940 zichtbaar waren, zonder grote schokken en sprongen.
Op het dynamische karakter ervan lag in deze jaren niet de nadruk. De gemeenschap
zocht naar stabiliteit. Zij wilde zuiverheid - niet alleen moest de maatschappij van
oorlogsmisdaden worden gezuiverd, ook het geld werd aan een zuivering
onderworpen - en zekerheid, zowel maatschappelijke als internationaal-politieke.
Dat zijn zaken waarnaar men verlangt als men de indruk heeft in een vijandige, een
dreigende, een door crises getroffen wereld te leven. Voor de waarden van zuiverheid
en zekerheid moest de herstelde economie de materiële grondslag leveren.
In zo'n geestesklimaat maken politieke vernieuwingsidealen geen kans. Zij hebben

die in Nederland dan ook niet gehad. Niet dat zij door cynische conservatieven
handig zijn geëlimineerd, kunstmatig bedwongen, met behulp van listen en lagen
in de doofpot gestopt. Integendeel. De aanhangers
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van de zogenaamde vernieuwingsideeën kregen alle gelegenheid hun inzichten tot
uitdrukking te brengen. Zij kregen bovendien concrete macht. In het eerste
naoorlogse kabinet waren zij sterk vertegenwoordigd. Nooit werden in Nederland
aan een zich als nieuw aandienende politieke gedachte zoveel mogelijkheden
gegeven haar kwaliteit aan te tonen en de bevolking van haar betekenis te
overtuigen. Het prestige van deze vernieuwingsidealen was zeer groot. De
diepbewonderde Koningin had er al haar hoop op gericht; mannen en vrouwen uit
het verzet die echt gezag bezaten, gewonnen door persoonlijke moed en
standvastigheid, verdedigden in hun organisaties en in de pers een vergaande
renovatie van de politieke structuur. Natuurlijk, de vernieuwingsideeën vormden
geen gesloten geheel. De wens van de Koningin om de macht van het koningschap
flink op te vijzelen zodat deze meer dan het symbool, namelijk het stralende centrum
van de volkseenheid zou worden, werd door de linkervleugel van het verzet niet
gedeeld. Maar ook al waren degenen die naar vernieuwing streefden het op allerlei
punten met elkaar oneens, allen te zamen vormden zij toch een indrukwekkende
falanx van hooggewaardeerde persoonlijkheden op wie men trots was omdat zij op
gevaarlijke ogenblikken de leiding hadden genomen.
De geschiedenis van de Nederlandse Volksbeweging34. echter toont hoe zwak,

zowel politiek als intellectueel, dit streven ondanks alles is geweest. De
Volksbeweging was een oorlogsprodukt. In Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant
werden van mei 1942 af honderden vooraanstaande Nederlanders in gijzeling
gehouden. Zij kwamen uit verschillende geestelijke groepen en in dit kamp oefenden
zij zich in constructief debat over de grondslagen van leven en maatschappij35.. Een
klein aantal van hen trok hieruit de conclusie dat zij na de oorlog moesten proberen
het politieke en sociale bestel te wijzigen. Zij stelden eenmanifest en een programma
op waarmee zij direct na de bevrijding in mei 1945 naar buiten traden. Daarin was
ook het erfgoed van de Nederlandsche Unie verwerkt; De Quay, zelf enige tijd
gegijzeld, had een levendige belangstelling voor het initiatief en verbond er zijn
eigen opvattingen mee. Het uitgangspunt van de Volksbeweging was dat de in het
zuilensysteem georganiseerde verdeeldheid door de ontwikkeling van de
gemeenschapsgedachte moest worden doorbroken. Eenheid, gezag, tucht,
offervaardigheid, nationalisme, strenge zedelijke normen, de centrale plaats van
het gezin in de maatschappij - dit alles zou in het nieuwe tijdperk voorop moeten
staan. De staatsautoriteit, versterkt dank zij de grotere zelfstandigheid die aan de
uitvoerende macht zou komen, moest als het vitale middelpunt van de geestelijke,
zedelijke en politieke hervormingsbeweging fungeren. De staat had een opdracht
ten aanzien van cultuur en ethiek. Hij kreeg ook tot taak een planeconomie te
ontwerpen en uit te voeren en hij diende tevens door middel van de
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publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie de structuur van de maatschappij te wijzigen
en de arbeid te verheffen. Men vindt hier dus veel van de ideeën terug die
democratische maar nogal autoritair denkende malcontenten tijdens het interbellum
en onder de bezetting hadden gebruikt om te tonen dat de economische en politieke
crises niet door de verzuilde parlementaire democratie konden worden opgelost en
een nieuwe aanpak behoefden. Het waren impulsen uit de jaren dertig die door
deze vernieuwers werden voortgezet. In de praktijk van de politiek wilde de
Volksbeweging de geesten rijp maken voor een herziening van het partijstelsel. De
confessionele partijen moesten verdwijnen en het socialisme zou alle dogmatiek
moeten laten vallen. Dan zou een grote progressieve volkspartij kunnen ontstaan,
een amalgaam van socialisten, katholieken, christelijk-historischen en politiek
daklozen. Zij zou een conservatieve richting van liberalen en antirevolutionairen en
een communistische richting tegenover zich vinden. Dit vereiste natuurlijk een
radicale verandering van de partijstructuur.
Al in het gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel wasW. Schermerhorn (1894-1977)

de gangmaker van de beweging geweest. Hij was hoogleraar landmeetkunde aan
de Technische Hogeschool te Delft, een groot en origineel man in zijn vak36. die uit
hoofde van zijn beroep meer had gereisd, ook buiten Europa, dan de
doorsnee-politicus uit het interbellum. Hij was lid van de Vrijzinnig-Democratische
Bond geweest en in de jaren dertig voorzitter van Eenheid door Democratie. Hij was
een gelovig vrijzinnig-protestant die zich verplicht achtte de geestelijke crisis
waardoor zijns inziens de catastrofes van de jaren dertig en veertig werden
veroorzaakt, mee te helpen oplossen. Daartoe wilde hij de staat gebruiken, hervormd,
vernieuwd, niet langer neutraal maar zedelijk geëngageerd. Zozeer waren hij en
zijn medestanders, een intellectuele elite die er zich van bewust was dat te zijn,
overtuigd van hun gelijk, dat zij het blijkbaar onnodig vonden een politieke theorie
te ontwikkelen waarin zowel de juridische en filosofische rechtvaardiging van het
overheidsingrijpen als zijn grenzen werden aangegeven. De bewering dat al deze
inzichten op de leer van het personalisme waren gegrond, was uiteraard
onvoldoende. Hier manifesteerde zich al dadelijk een ernstige zwakte. Er was een
tweede, nog ernstiger. Want wat was nu eigenlijk het nieuwe van dit alles? In toon
en vocabulaire verschilden de volksbewegers nauwelijks van velen die de oude
partijen wilden herstellen. Half Nederland sprak met gelijke devotie over eenheid,
eensgezindheid, tucht en gezag. Was het om al die zaken te verwerkelijken dan
nodig dat de met jarenlange ijver opgebouwde organisaties van socialisten,
katholieken en protestanten - partijen, vakbonden, scholen, radioverenigingen,
ziekenhuizen, en zoveel meer - nu werden afgebroken? Toch trok het manifest van
de Volksbeweging uit
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mei 1945, ondertekend door enkele tientallen mensen, veruit de meesten voorzien
van een academische titel, zeer veel aandacht. De NVB besloot geen politieke partij
te worden. Zij werd ook niet groot. Waarschijnlijk heeft ze niet meer dan 15 000
leden gehad maar zeker is dat niet want de administratie was chaotisch. Zij had er
ook geen bezwaar tegen dat de oude politieke partijen heropgericht zouden worden.
Zodra dat was gebeurd wilde zij met hen overleggen hoe de progressieven die zich
tot het personalistisch socialisme hadden bekeerd, in een nieuwe partij konden
worden verenigd.
Toen in september 1945 het eerste congres van de NVB werd gehouden, was

haar inspirator en voormalige voorzitter, Schermerhorn, al ministerpresident van
een kabinet dat een ‘regering voor herstel en vernieuwing’ heette te zijn. Direct na
de bevrijding in mei 1945 had, geheel volgens afspraak, Gerbrandy, die nog in
februari 1945 een overgangskabinet had gevormd37., zijn ontslag aangeboden en
was koningin Wilhelmina op zoek naar een formateur gegaan38.. Op 28 mei had zij
Schermerhorn als representant van de vernieuwing en Drees als vertegenwoordiger
van de vooroorlogse partijen - hij was fractievoorzitter van de SDAP in de Tweede
Kamer - beiden voor deze taak aangewezen. Zij werkten snel. Op 25 juni werd het
kabinet beëdigd. Op advies van Drees werd Schermerhorn de minister-president.
In totaal waren ten minste vijf van de vijftien ministers voorstander van de
Nederlandse Volksbeweging, vijf waren politiek ongebonden, drie waren
sociaal-democraat en twee waren gelieerd met de katholieke partij. Het was niet
gelukt met de communisten tot overeenstemming te komen. Zij hadden een
ministerschap zonder portefeuille kunnen krijgen maar vonden dat onvoldoende.
Om allerlei redenen was het evenmin gelukt vertegenwoordigers van de protestantse
partijen in de regering op te nemen. Een nationaal kabinet was dit dus niet. Niemand
kon bepalen of het representatief was voor de publieke opinie. Het ontbreken van
antirevolutionairen en communisten, de actiefste en meest gedisciplineerde groepen
in het verzet, was wellicht onvermijdelijk maar niet elegant. Het opvallendst was
natuurlijk het feit dat een derde van de zetels was gegaan naar de Volksbeweging,
al had deze nog niet bewezen meer te zijn dan een manifest van een groep
intellectuelen, gesteund door een Koningin die in de bevolking, zonder toetsing, een
overweldigende behoefte aan hervorming veronderstelde. Hoezeer Schermerhorn
zijn positie als minister-president wilde gebruiken om zijn politieke idealen te
verwerkelijken bleek uit de krachtige en over het algemeen met instemming
beluisterde radiorede van anderhalf uur die hij op 27 juni uitsprak om zijn kabinet
te presenteren. Hij kondigde daarin bovendien aan dat het vooroorlogse Parlement
bijeengeroepen zou worden, natuurlijk na zuivering en met op de daardoor en door
overlijden opengevallen plaatsen niet
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alleen vakpolitici maar ookmensen die zich onder de bezetting moreel gezag hadden
verworven; het vergaderde overigens pas op 20 november voor het eerst39..
Verkiezingen zouden minstens een jaar worden uitgesteld. Voorlopig immers was
het wegens de administratieve chaos onmogelijk een betrouwbaar kiezersregister
samen te stellen; bovendien echter moesten de gedachten van de bevolking over
de nieuwe politiek zich eerst nog verder ontwikkelen.
De vooroorlogse partijen begonnen in de zomer van 1945 hun organisaties

enigszins te herstellen. In juni al zetten mannen die in de Rooms-Katholieke
Staatspartij prominent waren geweest, zich aan de heropbouw ervan. De
communistische partij, die zich bij de bevrijding, in afwachting van de verschijning
van een progressieve volkspartij waaraan zij wilde deelnemen, had opgeheven,
richtte zichzelf weer op toen er geen communisten in het kabinet van Schermerhorn
werden opgenomen. In september 1945 hield de SDAP haar eerste grote conferentie.
De ARP en de CHU bleven zichzelf; besprekingen over een fusie liepen op niets uit.
Vanaf augustus voerden bestuursleden van de NVB gesprekken met de besturen
van de verschillende partijen om de mogelijkheden van structurele wijzigingen in
het stelsel na te gaan. Schermerhorn zelf was daarbij aanwezig. Eigenlijk bleek al
direct dat de moeilijkheden buitensporig groot waren. De antirevolutionairen waren
zeker niet tot concessies aan de eenheidsgedachte bereid en deden in het overleg
niet mee. De CHU was in een iets lastiger positie omdat enkele van haar beste leden
- onder wie minister van Financiën Lieftinck - voor de vernieuwing gewonnen waren.
Het belangrijkste was uiteraard, net als in België, de houding van de katholieken.
Zouden dezen een zekere deconfessionalisering van de politiek en dus tevens een
zekere ontzuiling van de maatschappij ook nu aanvaardbaar vinden? Zij hadden
die immers, zo leek het, in 1940 wel aanvaard toen zij onder leiding van De Quay
met zoveel geestdrift aan het avontuur van de Nederlandsche Unie hadden
meegedaan. Al in de herfst van 1944 echter was in de bevrijde gebieden van
Zuid-Nederland gebleken dat de bisschoppen het herstel van een politieke organisatie
noodzakelijk achtten40.. Dit bleek in de zomer van 1945 in heel Nederland opnieuw.
In september 1945 liet De Quay, gevierd lid van de NVB, zich in het Hoofdbestuur
van de Rooms-Katholieke Staatspartij benoemen. Dat was een belangrijke vangst
voor de katholieke restaurateurs want hij was met zijn integere, maar in al zijn
eenvoud toch slimme idealisme nog altijd een gekoesterde voorganger van katholieke
jongeren en hij kon aan de partij het op dit ogenblik vereiste uiterlijk van jeugdigheid
en nieuwheid verschaffen.
De inspanning van de NVB richtte zich daarna alleen op de linkse partijen: de

SDAP, de vrijzinnig-democraten en de Christelijk-Democratische Unie, een
pacifistische protestantse splinterpartij uit 1926 die bij de laatste voor-
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oorlogse verkiezingen in 1937 twee zetels in de Tweede Kamer had gekregen. Het
doel van dit overleg was om een brede socialistische volkspartij op te richten die
wellicht ook op kiezers uit de kringen van de linkse katholieken en de door de
theologie van Karl Barth beïnvloede protestanten aantrekkingskracht zou hebben.
De electorale toekomst van de SDAP was immers heel onzeker. Ondanks de crisis
en ondanks haar innerlijke vernieuwingen had zij in het interbellum geen kans gezien
winst te behalen: in 1918 had zij 22% van de stemmen getrokken, in 1937 21,9%.
Wat zouden haar resultaten na de oorlog zijn? Men vreesde dat de communisten
nogal wat populariteit onder de arbeiders hadden gekregen maar met hen wensten
de leiders van de SDAP beslist geen alliantie, laat staan een fusie. Wilden de
socialisten er dus eindelijk eens in slagen de grootste partij te worden, dan was het
kennelijk nodig de poorten aan de rechterzijde voor nieuwkomers wijd open te zetten.
Dit gebeurde dan ook. De drie partijen gingen op in de Partij van de Arbeid. Op 9
februari 1946 werd het stichtingscongres gehouden. De voorzitter van de
bijeenkomst, dr. W. Banning, een in de jaren dertig zeer sterk door De Man
beïnvloede predikant afkomstig uit de SDAP en de NVB, een uiterst idealistische,
veelzijdige en erudiete hervormer en moralist, trachtte in zijn openingsrede de wat
matte stemming te verlevendigen: duizenden begroeten de PVDA met vreugde en
verwachting, want nu is het bereikt, ‘er is een doorbraak, er wordt een nieuw begin
gemaakt, een nieuwe weg wordt geopend41..’ Banning meende dit ernstig - in zijn
retoriek was geen plaats voor leugens - maar hij vergiste zich. De PVDA sloeg geen
nieuwe weg in; zij vervolgde de weg die de SDAP met haar programma van 1937
had gekozen, de zogenaamde doorbraak van de zuilen werd niet gerealiseerd want
het waren slechts kleine groepen uit de katholieke en protestantse formaties die tot
de PVDA toetraden. Trouwens, de katholieke partij had al in december 1945 haar
nieuwe vorm gevonden. Van Rooms-Katholieke Staatspartij werd zij tot Katholieke
Volkspartij, niet klerikaal, ook voor niet-katholieken toegankelijk, progressief, wat
haar positiebepaling betreft in veel opzichten nauw verwant aan de Christelijke
Volkspartij die in augustus van dat zelfde jaar in België was opgericht en, net als zij
en ondanks alle oprechte fraseologie, een gesloten bolwerk van geloofsgenoten
bleef, zo niet geleid dan toch beschermd door het episcopaat.
Nog geen maand na de vorming van de Partij van de Arbeid kondigde de regering

aan dat de tijd nu rijp was voor verkiezingen. Zij hadden op 17 mei 1946 plaats; de
kiesgerechtigde leeftijd was van 25 naar 23 jaar verlaagd. De uitslag was nog minder
opzienbarend dan de Belgische in februari. De KVP werd, net als de RKSP in 1937,
de grootste partij (met bijna 31% van de stemmen tegen bijna 29% in 1937). De
PVDA trok 28,3% van de kiezers, dat is 1,5% minder dan SDAP, VDB en CDU in 1937
te zamen
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haalden. De antirevolutionairen verloren flink (van 16,4% naar 12,9%); de liberalen,
die zich nu in een Partij van de Vrijheid verenigden, gingen van 3,9% naar 6,4%.
Het confessionele blok (naast de genoemde partijen was ook de Staatkundig
Gereformeerde Partij uit 1918 in 1946 weer aanwezig en zij behield haar twee zetels)
kreeg in 1946 in totaal 55 zetels in de Tweede Kamer van honderd leden, dat is vijf
minder dan in 1937. De socialisten en communisten kregen er 39, dat is dertien
meer dan in 1937, de liberalen kregen er zes. Er waren dus wel enige verschuivingen
maar het is duidelijk, deze bevatten geen aanwijzing dat de Nederlandse bevolking
bezig was haar politieke gedrag radicaal te veranderen. Pas bij de verkiezingen van
1967 bleken de confessionele machtsposities te wankelen. Voor het eerst sinds
1918, toen de democratie met het algemene kiesrecht in werking trad, verloren ze
in 1967, zowel wat het stemmenpercentage als wat het zetelaantal betreft, de
absolute meerderheid. Het resultaat van 1946 was, alles welbeschouwd, niet
bijzonder verwonderlijk. In mei 1946 bleek de zwakheid van een vernieuwingstheorie
die, hoe democratisch op zichzelf ook, de staatsautoriteit, het gezag, de ordening,
de normen van het christelijke en humanistische verleden met grote nadruk in het
middelpunt van haar denken plaatste. Maar juist om deze waarden veilig te stellen
placht de meerderheid van de kiezers zich al sinds 1918 tot de confessionele partijen
te wenden.
De enige andere vernieuwingstheorie die toen ter beschikking stond, was die van

de communisten. Natuurlijk wist niemand in 1945 precies hoeveel Nederlanders
door haar werden geboeid en aangetrokken; dat het er echter aanmerkelijk meer
waren dan voor 1940 was niet moeilijk te constateren. De betrekkelijke populariteit
van het communistische systeem kwam overigens waarschijnlijk niet voort uit een
in brede kring doorgebroken aanvaarding van de marxistische leerstellingen maar
eerder uit een algemeen gevoel van dankbaarheid voor de Sovjet-Unie die - de
frase lag voor de hand - ontzaglijke offers had gebracht om Europa van het nazisme
te verlossen. De Nederlandse Communistische Partij had zich bovendien, vond
men, voorbeeldig gedragen. Vanaf 1942 had zij in het verzet een puur nationale
koers gekozen en, afziend van communistische machtsvorming, geprobeerd met
de verzetsgroepen van andere overtuiging een antifascistisch en nationalistisch
eenheidsfront te vormen ter bevrijding van het vaderland42.. Begin mei 1945 was de
eerste naoorlogse vergadering van de CPN zelfs bereid de politieke organisatie op
te heffen en in plaats daarvan een ‘Vereniging Vrienden van de Waarheid’ (de
clandestiene communistische krant heette De Waarheid en zij werd na de oorlog
voortgezet) te stichten. De verwachting echter dat de andere partijen en de andere
vernieuwingsbeweging de communisten bij de besprekingen over de vorming van
een linkse volkspartij nauw zouden betrekken, was een illusie. Zij
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kregen geen plaats in Schermerhorns kabinet en zij werden door de Volksbeweging
buiten haar overleg met de politieke partijen gehouden. Dit is een merkwaardig feit.
In de meeste Westeuropese landen, ook in België, hadden de communisten wel
zitting in min of meer als nationaal bedoelde regeringen. Zelfs het eclatante succes
van de in juli 1945 weer opgerichte CPN bij de verkiezingen van 1946 verbrak de
politieke isolatie van de partij niet, integendeel, het versterkte haar. Met andere
woorden, in Nederlandmislukte de communistische tactiek om door nadruk te leggen
op de fundamentele eenheid van alle vernieuwers en progressieven enig aandeel
in het beleid te verwerven; spoedig bleek dat de weigering van de Nederlandse
socialisten en personalisten om met aanhangers van de Sovjet-dictatuur
compromissen te sluiten, voor het politieke systeem even weinig schadelijke gevolgen
had als de bereidheid van de Belgen om dat wel te doen. In 1947 verdwenen de
communisten overigens uit het Belgische kabinet en toen West-Europa in 1947 de
Amerikaanse Marshallhulp aanvaardde die Oost-Europa weigerde, en in februari
1948 een communistische staatsgreep in Tsjechoslowakije het stalinisme invoerde,
nam hun invloed in snel tempo af.
Net als in België was het meer in de sociale dan in de politieke beweging dat de

communisten een reële bedreiging van de socialistische posities schenen te vormen.
En evenals in België - en elders in West-Europa - werd de communistische greep
naar de vakbeweging voorgesteld als een streven naar eenheid. Dit is begrijpelijk
genoeg. De veronderstelling dat de bevolkingen de eensgezindheid van hun verzet
tegen de Duitse tiran wilden behouden en dat de massa's, zoals dat heette, waren
geradicaliseerd, werd immers vrij algemeen aanvaard en het is niet verwonderlijk
dat de communisten haar op hun wijze en voor hun doeleinden probeerden te
gebruiken. In de herfst van 1944 richtten leden van de Communistische Partij
Nederland de Eenheidsvakbeweging op, die in juli 1945 tot Eenheidsvakcentrale
(EVC) werd omgedoopt. Zij hoopten bij de bevrijding ernstig dat deze alle
georganiseerde arbeiders tot zich zou trekken en dat de vooroorlogse verzuilde
vakbonden niet zouden worden hersteld. Deze werden echter al zeer spoedig - in
november en december 1944 - wel hersteld en zij verwierven, volgens in clandestien
overleg al tijdens de oorlog overeengekomen regels, onmiddellijk na mei 1945 een
positie die aan de EVC niet werd toegestaan: in de Stichting van de Arbeid, in oktober
1945 erkend als het belangrijkste adviesorgaan van de regering op haar gebied,
onderhandelden zij met de werkgevers over de arbeidsvoorwaarden. De EVC kreeg
de mogelijkheid om aan deze sociale verzoeningspolitiek mee te werken niet. Zij
werd als het ware buiten het sociale pact geplaatst.
Zij groeide kort na de oorlog flink. Begin 1946 was zij niet heel veel
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kleiner dan het socialistische NVV, ongeveer even groot als de katholieke
arbeidersbeweging en veel groter dan het protestantse CNV. Haar aanhang en leiding
bestonden voor een deel uit partijcommunisten maar zij trok ook mensen van andere
richtingen - anarcho-syndicalisten, trotskisten, radicale temperamenten zonder vaste
leerstellingen - en haar relatie met de CPN, die nauwwas, was soms zeer gespannen.
Bij de voor Nederlandse begrippen nogal frequente stakingen in 1945, 1946 en
1947 - er waren er heel wat meer dan in de late jaren dertig43. - roerde zij zich met
opmerkelijke kracht. Zij eiste hogere lonen dan de soberheidspolitiek van de regering
veroorloofde, en verlangde, programmatisch, naar bedrijfsdemocratie en
arbeidersparticipatie aan de besluitvorming in de ondernemingen, zaken die niet
pasten in het overlegstelsel van de Stichting van de Arbeid. Het gevolg hiervan was
dat haar acties als antigouvernementeel werden beschouwd. Van haar door de CPN
gesteunde pogingen om met het wel min of meer gouvernementele NVV te fuseren
tot een Algemene Nederlandse Vakbond kwam dan ook ondanks jarenlange
besprekingen niets terecht; in maart 1947 weigerde het NVV definitief met de EVC
samen te gaan. Deze vormde toen trouwens nauwelijks meer een bedreiging. NVV,
KAB en CNV groeiden van 1946 tot 1948 elk met ongeveer of bijna 50%; de EVC
stagneerde of liep zelfs in ledenaantal terug44.. Na de mislukking van de fusie met
het NVVwerd de Eenheidsvakcentrale een kleine, door de CPN beheerste en, gegeven
de sterk anticommunistische mentaliteit van de bevolking in deze
Koude-Oorlogsjaren, hopeloos geïsoleerde organisatie en als zodanig ging zij
langzaam ten onder. Het is ook op dit terrein opmerkelijk dat de Nederlandse
socialisten een afwijzing van de communistische avances aandorsten die elders in
Europa als onverstandig werd beschouwd. In België werd de communistische
eenheidsvakcentrale wel tot het Algemeen Belgisch Vakverbond toegelaten en het
heeft tot 1950 geduurd voor de communistische militanten na verschrikkelijke ruzies
de organisatie ten slotte verlieten.
Noch het personalistische doorbraaksocialisme noch het communisme - het bleek

al in 1946 en 1947 - had in Nederland dus blijvend succes. Toch ging het gesprek
over de vernieuwing voort. Het concentreerde zich op de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie. Dit typeert de situatie. De veronderstelling dat het Nederlandse
volk tot eensgezindheid was gelouterd, was kennelijk onjuist en het had geen zin
dit thema verder te exploreren. Een ander thema echter, dat daarmee verbonden
kon maar niet behoefde te worden, was blijkbaar nog niet uitgeput, het thema van
de crisis die het kapitalisme in de jaren dertig doormaakte en die door een nieuwe
ordening van demaatschappij moest worden bedwongen. De oorlog, de fascistische
propaganda, de nieuwe orde van de Duitsers, de ontaarding van de corporatistische
leer in Mussolini's Italië, in Dollfuss'; Oostenrijk, in Sala-
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zars Portugal, het was of men deze verschijnselen ter zijde schoof en de discussie
van de jaren twintig en dertig eenvoudig voortzette. De socialistische minister van
Handel en Nijverheid in Schermerhorns kabinet, ir. H. Vos, een manmet veel gezag
in de SDAP en een van de inspiratoren van het Plan van de Arbeid uit 1935, legde
al in december 1945 een voorontwerp van wet op de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie ter discussie45.. Het was een vrij radicaal plan, socialistisch van
structuur en, al was de gedachte dat alle produktiemiddelen gesocialiseerd moesten
worden verworpen, toch duidelijk geconcipieerd vanuit de veronderstelling dat de
overheid via allerlei representatieve sociale organen de produktie zou regelen. Bij
wet zou een aantal zogenaamde bedrijfschappen worden ingesteld, dat wil zeggen,
organisaties die alle ondernemingen, betrokken bij de vervaardiging en verhandeling
van een bepaald produkt, verenigden. Deze zouden worden bestuurd door
vertegenwoordigers van de werknemers- en werkgeversbonden. Aangezien dit
bestuur niet alleen over de sociale aspecten van het bedrijfsleven
(arbeidsvoorwaarden e.d.) zou meebeslissen maar ook over de economische, werd
hiermee voor de - overigens zonder ruggespraak handelende - vertegenwoordigers
van de georganiseerde werknemers medezeggenschap in de bedrijfsvoering als
zodanig mogelijk gemaakt, iets wat in de Stichting van de Arbeid was uitgesloten.
Naast dit bestuur gaf Vos echter een zeer grote plaats aan wat in het ontwerp met
een door Seyss-Inquarts functie zeer belaste term ‘de commissaris’ werd genoemd,
een door de overheid benoemde en betaalde bestuursvoorzitter. Het was de
bedoeling dat deze het algemene belang, dat wil zeggen de overheidspolitiek, zou
vertegenwoordigen en behartigen.
Al spoedig bleek, tot Vos' verbazing, dat een zo etatistisch stelsel geen schijn van

kans had. De Stichting van de Arbeid verklaarde zich ertegen. De ondernemers met
wie de overheid juist in deze periode van moeizame opbouw zeer ernstig rekening
had te houden, verwierpen deze mate van staatsinterventie. Ook socialisten
aarzelden: wat zou het lot van de vakbonden worden wanneer een dergelijke
bedrijfsorganisatie werd ingevoerd? De confessionele partijen, die bij de verkiezingen
in mei 1946 hun kamermeerderheid continueerden, waren wel voor bedrijfsordening
maar dan volgens hun al vele decenniën gepredikte beginselen: de protestantse
soevereiniteit in eigen kring en het katholieke subsidiariteitsprincipe dat de overheid
slechts daar mag optreden waar de maatschappij te kort schiet. De discussie van
de jaren dertig, toen al zo langdurig en zo eentonig, sleepte zich langs de oude
wegen voort. Er werden veel tijd, energie en intelligentie geïnvesteerd in de
voorbereiding van een nieuw ontwerp46.. Het waren nu de katholieken die aan deze
maatschappelijke vernieuwing vorm moesten geven. In januari 1947 toog een
commissie aan het werk onder voorzitterschap van de bij uitstek deskundige F.J.H.M.
van der
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Ven, hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg, die in de jaren dertig
bezield was geraakt van katholiek-Brabants regionalisme en van de idee der
katholieke maatschappelijke orde47.. In juni 1948 nam het kabinet-Beel het in maart
1948 uitgebrachte commissievoorstel vrijwel geheel over maar het trad af voor de
Kamer erover had gesproken. Het was onder de verantwoordelijkheid van het nieuwe
kabinet Drees-Van Schaik dat het ontwerp in oktober 1949 door de Tweede en in
januari 1950 door de Eerste Kamer werd aangenomen. De wet op de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie was er dan eindelijk, na twintig, dertig jaar
discussie, na een intellectuele inspanning die hele boekenkasten met hoogdravende
geschriften over sociale filosofie had gevuld, na veel warme lyriek over de nieuwe,
geordende maatschappij die organisch zou groeien binnen het door de wettekst
geformuleerde kader.
Het stelsel was corporatistisch van intentie. Wanneer de sociaal-economische

gemeenschappen der bedrijven en bedrijfstakken organen ontwikkelden die hun
leven wilden regelen - produktschappen voor de verticale, bedrijfschappen voor de
horizontale organisatie48. -, dan zou de staat aan hen verordenende bevoegdheden
kunnen verlenen. De gedachte van Vos uit 1945 dat de staat door middel van de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie de nationale economie planmatig zou kunnen
besturen, was nu geheel verlaten. Men ziet dat in twee elementen. Ten eerste zou
de overheid zelf het initiatief tot instelling van schappen niet nemen. Ten tweede
zou de overheidsinvloed op het beleid van de ingestelde schappen veel kleiner zijn
dan Vos had gewild. De wet schiep slechts mogelijkheden tot sociale organisatie,
zij legde die niet dwingend op. Aangezien de maatschappij van de aangeboden
mogelijkheden slechts spaarzaam gebruik heeft gemaakt en er bepaald geen rijke
weelde van schappen is gegroeid - ondanks de grote belangstelling van de kant
der overheid; er heeft enige tijd een katholieke staatssecretaris en van 1952 tot
1956 zelfs een katholieke minister voor de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
gewerkt -, mag men aannemen dat pogingen tot overheidsdwang in de stijl van Vos
geen nuttig effect gehad zouden hebben en de zelfbeperking van de wet van 1950
dus wijs te noemen is. Maar van de PBO als zodanig kwam nauwelijks iets terecht,
het allerminst in de juist toen zich snel en voorspoedig ontwikkelende industrie
waarom het ten slotte vooral ging. Een ordening, in eindeloze beschouwingen
bedacht om een crisis te overwinnen, paste niet in een maatschappij die haar heil
ging zoeken in zo groot mogelijke expansie. Eén element van de wet bleek echter
vruchtbaar. Aan de top van de organisatie was een Sociaal-Economische Raad
gedacht. Deze werd ook direct ingesteld, een breed lichaammet vertegenwoordigers
van de werknemers en van de werkgevers en met door de overheid benoemde
deskundigen. Hij heeft zich ontwikkeld tot een buitengewoon belangrijk advies-
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orgaan van de regering.
In vergelijking met de manier waarop in België in 1948 de wet op de

ondernemingsraden werd ingevoerd, was de Nederlandse produktie van 1950 zeer
omslachtig en het succes was bepaald niet groter. Wat de berechting van
oorlogsmisdaden betreft - ook dit een voor beide landen gelijksoortig vraagstuk - is
de Nederlandse praktijk echter, alles welbeschouwd, rustiger geweest en zij heeft
tot minder spanningen aanleiding gegeven. De oorzaak is natuurlijk dat in Nederland
geen tegenstelling als die tussen Wallonië en Vlaanderen bestond zodat de
berechting, zelf al een zo verschrikkelijk moeilijk probleem, niet werd gecompliceerd
door het fundamentelere probleem van de relaties tussen taalgemeenschappen. In
beginsel was de kwestie in Nederland natuurlijk niet anders dan in België. Ook in
Nederland ging het in de ogen van velen om de zuivering van de gemeenschap,
dat wil zeggen, niet slechts de bestraffing maar de uitbanning van het kwaad. Al
door de regering in Londen was in de laatste oorlogsjaren daartoe een systeem
opgezet dat er heel anders uitzag dan het Belgische. Men kende de zuivering van
bepaalde beroepsgroepen (ambtenaren, journalisten, artsen, advocaten, kunstenaars
enz.), met andere woorden, de uitstoting van collaborateurs uit deze functies, voor
altijd of voor een bepaalde termijn, door de beroepsgenoten zelf zonder dat de zo
getroffen personen strafrechtelijk werden vervolgd. Men kende daarnaast de
bijzondere rechtspleging die werd uitgevoerd door vijf Bijzondere Gerechtshoven
voor misdrijven in strafrechtelijke zin (daden tegen de veiligheid van de staat,
hulpverlening aan de vijand) en door negentien, deels uit niet-juristen bestaande
Tribunalen voor onvaderlandslievende gedragingen die niet binnen de termen van
het strafrecht behoefden te vallen49.. Natuurlijk duurde het na de bevrijding enige
tijd voor men aan het werk kon. Intussen waren echter al veel mensen in
gevangenissen en soms haastig geïmproviseerde interneringskampen opgesloten
- meer dan 100 000 in de zomer van 1945, naar werd geschat50. - en werden
tienduizenden voor zuivering in aanmerking gebracht. De zaak kreeg dus, meer
nog dan in België, van het begin af aan een buitensporige proportie, zo buitensporig
dat zij niet meer geheel beheersbaar was. Het kabinet-Schermerhorn begon in
oktober 1945 met een voorzichtig vrijlatingsbeleid maar in april 1946 bleek dat
slechts 9000 mensen daarvan hadden geprofiteerd. Toen ging het wat sneller; toch
zaten in juli 1946 nog ten minste 60 000 politieke delinquenten gevangen. Daarna
liepen de aantallen terug tot 28 000 in januari 1947 en 23 000 in oktober. Vanaf
1948 werden de werkzaamheden van de Bijzondere Gerechtshoven en Tribunalen
geleidelijk beëindigd. Was het allemaal nog van belang? In februari 1948
demonstreerden veel Nederlanders met ongekende verontrusting tegen de
gebeurtenissen in Tsjechoslowakije en tegen het communisme. Wat voor zin had
het, puin
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van een voorbije oorlog te blijven ruimen wanneer men zich wellicht op een nieuwe
moest gaan voorbereiden?
Het eindresultaat was dat 66 000 mensen door Bijzondere Gerechtshoven en

Tribunalen werden veroordeeld van wie 164 tot de doodstraf (die in 42 gevallen
werd voltrokken) en ongeveer 900 tot andere zware straffen. Daarnaast werden
duizenden mensen voor korte of langere tijd uit hun beroep weggezuiverd. Slechts
weinigen van hen die voor deze kwestie belangstelling hadden, waren met de gang
van zaken enmet deze uitkomst tevreden. Net als in België bestond ook in Nederland
vooral bij de linkervleugel van het verzet de neiging de berechting als te mild te
beschouwen, te haastig afgedaan, niet volledig ernstig genomen, door de overheden
niet voldoende bevorderd. Dit behoefde geen uiting van wraakzucht te zijn. Vaak
was het waarschijnlijk eerder een aspect van een meer algemene teleurstelling over
het feit dat de samenleving waarvan men de purificatie had gehoopt te kunnen
doorvoeren, even weifelend was gebleven als ze vroeger was geweest, opnieuw in
het schemerlicht van haar slappe barmhartigheid en haar compromissen de grenzen
vervagend tussen het zuivere en het onzuivere, grenzen die, zo leek het, tijdens de
oorlog in volle scherpte zichtbaar waren geweest. Anderen - vooral maar zeker niet
alleen onder de katholieken - toonden zich diep bezorgd zowel over de vele
vergissingen en de soms erbarmelijke condities in de kampen als over de gevolgen
die deze massale desintegratie van individuele levens en gezinnen voor de
maatschappij als geheel zou hebben. In 1948 begon deze houding vrij algemeen
te worden. Niet zonder gevoelens van onbehagen en zelfs schaamte keken steeds
meer Nederlanders terug op de uitbundige acties die in 1945 tegen de landverraders
waren gevoerd en zij verlangden naar de beëindiging van de vervolging en steunden
de regering toen deze op ruimere schaal gratie ging verlenen51..
Zowel bij de opzet van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie als bij de afronding

van de bijzondere rechtspleging was de invloed van de katholieken zeer groot. Dit
was natuurlijk het eenvoudige gevolg van de verkiezingsuitslagen. In 1946 werd de
KVP de grootste partij. Toen in 1948 opnieuw verkiezingen werden gehouden, werd
haar positie bevestigd; zij handhaafde haar 32 Tweede-Kamerzetels terwijl de PVDA
er twee verloor en 27 overhield. De KVP kon in 1946 en 1948 twee dingen doen. Zij
kon proberen de confessionele coalitie uit het interbellum, toen zij eveneens de
grootste partij was, op een of andere manier te herstellen of samenwerking met de
PVDA zoeken. Het eerste was om ten minste drie redenen niet aantrekkelijk: omdat
de ARP zich in 1945 en volgende jaren niet tot enige soepelheid bereid toonde en
de vooroorlogse meningen bleef verkondigen, omdat bovendien het interbellaire
tijdvak werd beheerst door een protestant, namelijk Colijn, die naar men meende,
tegenover de sociale
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ellende van de economische crisis van een al te harde ongevoeligheid had blijk
gegeven, omdat ten slotte een hernieuwde confessionele overmacht de arbeiders
wellicht verder zou radicaliseren52.. Het was dus beter om samen met de nu van
marxistische en atheïstische smetten gereinigde socialisten te regeren. De socialisten
van hun kant waren daartoe bereid. Zij wilden niet terug naar het isolement waaruit
zij pas in 1939, 45 jaar na de oprichting van de SDAP, waren verlost toen zij voor het
eerst in het kabinet werden opgenomen. Van juli 1946 tot december 1958 heeft de
rooms-rode samenwerking de kern van alle toen regerende kabinetten gevormd,
voor het grootste deel van de tijd overigens niet in de pure vorm die zij van 1946 tot
1948 had, maar aangevuld door de participatie, in wisselende combinaties, van de
CHU, de VVD en vanaf 1952 ook weer de ARP.
De PVDA heeft de samenwerking met de katholieken gebruikt om de opbouw van

een sociaal verzekeringsstelsel te bevorderen. Zonder twijfel is haar grootste
belangstelling daarop gericht geweest. Om deze sociale politiek mede vorm te
kunnen geven heeft zij andere grote problemen voor een deel tenminste moeten
overlaten aan de KVP, die als gevolg daarvan voor het eerst in de carrière van de
katholieke partij beslissende invloed op de koloniale politiek verwierf. Tevoren had
zij daar (net als de socialisten uiteraard) nooit veel mee te maken gehad53.. De
Nederlandse koloniale geschiedenis is van oudsher door de protestantse staat
beheerst geweest. Ook in de negentiende eeuw werd de koloniale politiek gemaakt
door protestanten en liberalen. Al was de katholieke missie in de twintigste eeuw in
Nederlands-Indië van enige betekenis geworden, een blok van geestelijke en
wereldlijke macht, zoals in Belgisch Kongo, vormden de katholieken in de kolonie
zeker niet. Wel werd het departement van Koloniën van 1937 tot 1941 geleid door
de katholieke minister Ch.J.I.M. Welter (1880-1972) die, grote uitzondering in de
katholieke wereld van Nederland, eenmooie ambtelijke loopbaan in Nederlands-Indië
had gehad. Hij zag weinig heil in hervorming. Zijn partij zag dat in de jaren 1930
evenmin. Op basis van neo-thomistisch getheoretiseer heeft de RKSP in feite de
mening van de antirevolutionairen gesteund dat de ontvoogding van
Nederlands-Indië, ondanks de verlangens en de acties van Indonesische
nationalisten, een zaak van een ver verwijderde toekomst was. Dit was zeer
uitdrukkelijk niet de mening van de SDAP, die meer sympathie voor het nationalisme
voelde en de gedachte van Indonesische onafhankelijkheid op korte termijn niet
afwees. Bij het uitbreken van de oorlog waren de katholieken en de socialisten het
grondig oneens over de koloniale politiek. Tijdens de oorlog echter begonnen de
standpunten wat dichter bijeen te komen.
Het kabinet-Schermerhorn van juni 1945 was nog maar pas opgetreden toen

Japan, op 15 augustus, capituleerde. Het beschikte op dat ogenblik
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over twee gegevens waarmee het moest werken om zijn politiek tegenover
Nederlands-Indië te bepalen: de feitelijke situatie in de kolonie en de ontwikkeling
van de koloniale denkbeelden tijdens de oorlog in Londen en in het moederland.
Op 9 maart 1942 had het Nederlands-Indische leger gecapituleerd en werd Indië
door de Japanners bezet. Kort daarna werden de Nederlandse ingezetenen in
interneringskampen opgesloten waar zij zeer slecht werden behandeld54.. De
Nederlandse regering in Londen en haar minister van Koloniën H.J. van Mook, die
Welter was opgevolgd en in september 1944 bovendien
luitenant-gouverneur-generaal werd - de gouverneur-generaal was in Indië gebleven
-, had geen enkel contact met de kolonie. Enige militaire macht bezat Nederland
natuurlijk ook niet meer. Toen Japan op 15 augustus 1945 capituleerde was
Nederland volkomen afhankelijk van de Geallieerden, die in juli het gezag in deze
streek hadden opgedragen aan de Britse admiraal Mountbatten en zijn South East
Asia Command. Voorlopig echter was ook hij niet in staat invloed op de
gebeurtenissen te krijgen. Pas eind september landde een troepenmacht van duizend
Brits-Indiërs op Java en pas in oktober kon Van Mook zich in Batavia vestigen. Hij
had toen wat ambtenaren tot zijn beschikking maar geen middelen om gezag uit te
oefenen. Intussen zaten nog vele duizenden Europese burgers gevangen. In totaal
werden er tijdens de Japanse bezetting ongeveer 96 300 geïnterneerd van wie 13
120 in gevangenschap waren overleden55.. De overigen verbleven voor een deel
nog steeds in de kampen, bewaakt of door Japanners of door Indonesiërs: gijzelaars
in de handen van de nationalisten.
Op 7 september 1944 verklaarde de Japanse premier in de Rijksdag dat Oost-Indië

onafhankelijkheid zou krijgen56.. Deze werd langzaam voorbereid, onder andere
door de vorming van een nationale militie op Java, die in de zomer van 1945 80
000 leden telde. In mei 1945 begon een grote commissie in het gebouw van de
Volksraad te Batavia overleg over de nieuwe staatsvorm. Daar waren Japanse
vertegenwoordigers bij aanwezig. De Japanse regering besefte overigens wel dat
de oorlog verloren was maar zij rekende erop het nog enkele maanden te kunnen
uithouden. Op 6 augustus lieten de Amerikanen hun eerste atoombom op Hirosjima
vallen. Op 7 augustus proclameerde het Japanse hoofdkwartier te Saigon in
Indo-China de Indonesische onafhankelijkheid. Op 9 augustus kwam de tweede
atoombom neer op Nagasaki. Op 12 augustus vertrokken de twee mannen die als
leiders van het met Japan collaborerende nationalisme golden, Soekarno en Hatta,
naar Saigon voor verder beraad. Op 14 augustus keerden zij in Batavia terug. De
volgende dag capituleerde Japan. Op 17 augustus kondigden Soekarno en Hatta,
vol van diepe twijfel maar opgejaagd door de deels door de Japanners getrainde
en bewapende revolutionaire jeugdbeweging, de onafhankelijkheid af: de
Indonesische Republiek
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was geboren. In het begin van september vormden zij het eerste kabinet. Vanaf het
midden van die maand werd door de Britse autoriteiten verklaard dat zij de nieuwe
Republiek op een of andere wijze zouden respecteren.
Wat waren nu de uitgangspunten die de Nederlandse regering en de Nederlandse

publieke opinie ter beschikking hadden bij de beoordeling en de behandeling van
het probleem dat zich had gesteld? Eén ervan was de rede die koningin Wilhelmina
op 6 december 1942 in het Engels voor de Londense radio had uitgesproken en
waarin zij de toekomst van de relatie tussen Nederland en zijn kolonie schetste.
Beide landen, door grove rechtsverkrachters onderdrukt, zouden na de oorlog hun
heldhaftige strijd beloond zien en, te zamen met de koloniën in West-Indië, in
harmonisch gesprek een nieuwe vorm van vrijwillige verbondenheid uitwerken. Hoe
die zou worden gestructureerd, moest nog in het midden worden gelaten maar dat
zij Nederlands-Indië een autonome plaats in de geprojecteerde rijkseenheid zou
toestaan, was wel zeker. Twee dingen echter zei de verklaring niet: ze gaf niet toe
dat dit toekomstbeeld in strijd was met de koloniale politiek van het interbellum,
integendeel, ze suggereerde - zeker ten onrechte - dat het er de consequentie van
was. En ze vermeed het woord ‘onafhankelijkheid’, dat wil zeggen, ze bevatte geen
werkelijke concessie aan het kennelijk niet serieus genomen nationalisme. Ze
vormde ook eigenlijk geen programma. In feite werd zij uitgesproken om de
Amerikaanse politici gerust te stellen die niet wilden dat hun oorlog met Japan het
herstel van de Europese koloniale rijken in Azië tot doel scheen te hebben57..
In het bezette Nederland werd deze koninklijke boodschap over het algemeen

positief gewaardeerd en wel degelijk als een programma beschouwd. Op het einde
van de oorlog leek het of zich in Nederland een nieuwe consensus over de relatie
met de koloniën had gevormd. In de clandestiene pers en in een door het gehele
verzet uitgegeven manifest, in de kringen van de socialisten en in de geschriften
van gezaghebbende katholieken, triomfeerde de gedachte van een nieuw rijk waarin
Nederland en Indonesië gelijkgerechtigde partners zouden zijn, in solide eendracht
aan elkaar gebonden en van elkaar afhankelijk, maar vrij in de behartiging van elks
zelfstandige binnenlandse belangen. Niemand had moeite met de veronderstelling
waarop de koninklijke verklaring van december 1943 berustte: dat het Indonesische
volk zich op dezelfde wijze als het Nederlandse door een vreemde en wrede bezetter
onderdrukt voelde en op dezelfde wijze als de meerderheid van de Nederlanders
collaboratie als verraad beschouwde. Dat het herstel van de Nederlandse
soevereiniteit over Indië in wat voor veredelde en voorlopige vorm ook, voor
Indonesië onmogelijk hetzelfde kon betekenen als het herstel van de
onafhankelijkheid voor
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Nederland, het was of men dit eenvoudig niet wilde zien. In de extreme situatie
waarin zij zelf verkeerden, lieten de Nederlanders zichzelf weinig opties. Het
zwart-witschema, de absolute tegenstelling tussen goed en kwaad, tussen
patriottisme en verraad die zij nodig hadden om geestelijk stand te houden,
verklaarden zij ook op de situatie in de kolonie toepasselijk. Hoe kon het ook anders?
Wie kon zich permitteren Soekarno en Hatta, die met de Japanners hadden
samengewerkt en op Japans initiatief de onafhankelijkheid hadden uitgeroepen, als
ernstige gesprekspartners te aanvaarden juist op het ogenblik dat men in eigen land
vele tienduizenden wegens samenwerking met de Duitsers gevangennam? En wie
kon zich in de stemming van nationale zelfverheffing waardoor Nederland werd
beheerst, veroorloven te twijfelen aan de grote taak die de natie in Indië nog had te
vervullen? Ons land, zei J.H.A. Logemann, de knappe en vooruitstreyende minister
van Overzeese Gebiedsdelen, in oktober 1945 in de Tweede Kamer, heeft de kracht
om Indië te doen voelen dat het een zegen is deel van het Koninkrijk der Nederlanden
uit te maken. De Kamer applaudisseerde58..
In de loop van de tijd hebben de Nederlanders hun standpunten uiteraard herzien,

sommigen van harte, anderen met de grootste tegenzin en onder druk van de
omstandigheden. De Nederlandse politiek doorliep een hele reeks van overigens
niet logisch op elkaar aansluitende stadia en bereikte ten slotte een resultaat dat al
spoedig een mislukking bleek. Een autonome ontwikkeling was dit niet. Nederland
is vooral door de Verenigde Naties en de Verenigde Staten stap voor stap
voortgedreven naar de beslissing om Indonesië formeel onafhankelijk te verklaren.
In enkele opzichten doet de afwikkeling denken aan de manier waarop Nederland
in de jaren 1830 België losliet. Het liep steeds enkele passen achter bij de
gebeurtenissen en werd, ondanks de redelijkheid van sommige van zijn standpunten
en niettegenstaande het succes van zijn militaire optreden - in Indonesië behaalde
het tot twee keer toe even zinloze overwinningen als bij de Tiendaagse Veldtocht
in 1831 -, zowel door de taaiheid van de tegenpartij als door de grote mogendheden
gedwongen een totaal andere functie te vervullen dan het gewild had. Het mocht
noch in de jaren 1830 noch in de jaren 1940 optreden als de verlichte, wijze en
vrijheidslievende regent die het dacht te zijn. Het verscheen op het wereldtoneel
integendeel als een onderdrukker wiens nederlagen en vernederingen buitengewoon
produktief waren: zoals de secessie van de nationale staat België in de negentiende
eeuw het eerste voorbeeld was van een verschijnsel dat zich in Europa nog veel
vaker zou voordoen, zo was de secessie van de Indonesische Republiek het begin
van de liquidatie der koloniale rijken in het algemeen.
De dekolonisatie is een zeer ingewikkelde kwestie geworden. Zij werd
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beheerst door gegevens van psychologische aard, door blijkbaar moeilijk te schokken
politiek-theoretische standpunten en uiteraard door velerlei, soms tegenstrijdige
zakelijke belangen. Het verslag van de feitelijke gang van zaken kan kort worden
samengevat. Van het saamhorige overleg dat de koninklijke boodschap van 6
december 1942 aankondigde, is niets terechtgekomen en de weigering om met de
nationalistische leiders te praten moest worden ingetrokken. De Nederlandse politici
stonden in 1946 voor de taak een nieuw programma te zoeken. Het kwam in
langzame etappes tot stand; in december 1946 verenigde het Nederlandse Parlement
zich ermee59.. Volgens dit in het Akkoord van Linggadjati geformuleerde plan zou,
het liefst voor 1 januari 1949, een onafhankelijke staat Indonesië worden geschapen
die met Nederland enWest-Indië in een als vrij nauw gedachte Unie verbonden zou
blijven, een Unie waarin de Nederlandse invloed in zaken van buitenlandse en
economische politiek ongetwijfeld zou overwegen. Indonesië zelf moest zich tot een
federale staat ontwikkelen en de nationalistische Republiek van 1945 zou daarvan,
indien zij zou voortbestaan, slechts een onderdeel vormen. Van Mook had in 1946
niet zonder succes gewerkt aan de opbouw van politieke organisaties, vooral buiten
het grotendeels republikeinse Java, op Banka, Billiton, in de Riouw Archipel, op
Borneo en in Oost-Indonesië. Hij verwachtte dat deze onder leiding van Nederland
opgerichte staten in de Indonesische federatie een tegenwicht zouden vormen tegen
de republikeinen die streefden naar een Indonesische eenheidsstaat onder hun
eigen gezag. Er viel voor het Nederlandse standpunt allerlei te zeggen. Zoals Colijn
en zijn volgelingen al voor de oorlog steeds weer hadden gesteld wanneer zij de
ambities van de nationalisten wilden bestrijden, vormde Indonesië geen natuurlijke
nationale eenheid maar een onder het Nederlandse gezag verenigde conglomeratie
van in taal en traditie zeer verschillende volken.Wildemen aan de ene kant Indonesië
onafhankelijkheid verlenen maar aan de andere kant recht doen aan de
verscheidenheid van het eilandenrijk, dan lag een federalistische constructie voor
de hand. Er waren echter twee elementen in deze opzet die destructief zijn gebleken.
Het eerste was het feit dat de Nederlandse voorkeur ervoor niet alleen werd
ingegeven door inzicht in de behoeften van de Indonesische bevolkingen maar ook
door de wens een grote invloed te behouden, het tweede was het feit dat sinds de
Franse Revolutie het federalisme - zoals Nederland tijdens de Bataafse Revolutie
zelf had ervaren - een conservatieve, het unitarisme een revolutionaire kleur had
en, toen de dekolonisatie het ten slotte zowel psychologisch als zakelijk niet zonder
revolutionaire vormen bleek te kunnen stellen, de unitaristische oplossing
onvermijdelijk de bij uitstek zuivere scheen.
De Nederlandse regering heeft lange tijd aan het Akkoord van Linggadjati

vastgehouden. De Republiek, die het op papier aanvaardde, heeft zeer
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weinig moeite gedaan het uit te voeren. Van 20 juli tot 5 augustus 1947 probeerde
Nederland door middel van een militaire actie meer orde op Java en Sumatra te
scheppen en aan de republikeinse guerrilla-activiteiten een einde te maken; het
slaagde er met zijn tot 160 000 aangegroeide enmodern bewapende leger inderdaad
in de onsamenhangende en slecht uitgeruste strijdkrachten van de Republiek te
verslaan. Een groot deel van de door Nederlandse ondernemingen geëxploiteerde
gronden op deze eilanden (rubber, thee, koffie, suiker enz.) werd onder Nederlands
gezag teruggebracht. De waarde van de uitvoer van Indonesische produkten steeg
aanmerkelijk. Politiek was de actie echter geen succes. De Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties neigde ertoe de campagne als een koloniaal avontuur te
beschouwen en al werd onder zijn auspiciën in januari 1949 een nieuw
Nederlands-Indonesisch akkoord tot stand gebracht dat voor de Republiek ongunstig
was, de Raad en zijn ter behandeling van het probleem ingestelde commissie van
goede diensten zorgden er niet voor dat het werd uitgevoerd. Nederland van zijn
kant zette in 1948 het werk aan de opbouw van een federaal Indonesië serieus
voort. Maar dit ging niet meer volgens de ideeën die Van Mook en anderen in 1945
en 1946 hadden bedacht. Toen was het de bedoeling geweest de nationalistische
Republiek op Java en Sumatra in haar geheel als deelstaat in de Unie op te nemen.
Na de militaire interventie van juli 1947 was de Nederlandse politiek erop gericht
om Java en Sumatra zelf op te splitsen in deelstaten waarvan Soekarno's Republiek
er slechts één zou zijn.
Hoe de Unie er overigens ook precies zou uitzien, zij kon natuurlijk niet in de

bestaande Nederlandse grondwet worden gepast. Deze diende dus te worden
uitgebreid. Dit gebeurde in 1948. Men voegde aan de grondwet een hoofdstuk toe
waarin voor de toekomstige regeling een kader werd geschetst dat door verdere
wetgeving moest worden ingevuld. In eerste aanleg ging het Parlement hiermee
akkoord. Toen waren dus verkiezingen nodig. Deze hadden in juli plaats. Ze waren
een nederlaag voor links: zowel de PVDA als de CPN verloor twee zetels. Aangezien
de electorale campagne geheel door de Indonesische kwestie werd beheerst,
betekende de uitslag dat de meerderheid van de bevolking toen opteerde voor een
hardere politiek ten opzichte van de republikeinse nationalisten dan de Nederlandse
socialisten gewenst vonden. De PVDA achtte het op dat ogenblik verstandig te wijken.
In ruil voor het premierschap - Drees werd eerste minister - aanvaardde zij de intrede
in het kabinet van de christelijk-historischen en de liberalen, die van geen verdere
concessies aan de Republiek wilden weten, aanvaardde zij bovendien dat een lid
van de KVP (Sassen) minister van Overzeese Gebiedsdelen werd en aanvaardde
zij in de derde plaats dat VanMook als luitenant-gouverneur-generaal zou verdwijnen
om te worden opgevolgd door Beel als hoge vertegenwoordiger
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van de kroon. De Indonesische politiek werd, zo leek het, een specifiek katholieke
aangelegenheid. Deze katholieke bewindslieden, gesteund en aangemoedigd door
de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie der KVP, Romme, gingen een beleid
voeren dat men als principieel nationaal en neerlandocentrisch kan kenschetsen,
sterk bepaald door idealen over recht en orde die een zeer grote mate van
Nederlandse zeggenschap in de nieuwe opzet van de relaties tussen Nederland en
Indonesië, naar hun inzicht, noodzakelijk maakten. Om dat doel te bereiken waren
zij bereid de Verenigde Staten en de Verenigde Naties te trotseren. Hun politiek is
mislukt. In feite werden de katholieke politici - die geen specifiek katholiek belang
in de kolonie konden vertegenwoordigen omdat zo iets eenvoudig niet bestond -
niet de auteurs van een verjongde Nederlandse participatie in het Indonesische rijk
maar enigszins wereldvreemde regisseurs van het rommelige drama der
dekolonisatie.
Terwijl in Nederland in 1948 aan de grondwetsherziening werd gewerkt,

probeerden de Nederlandse politici in Batavia het federale systeem op te zetten dat
de Republiek en haar hoofdstad Djokjakarta - reeds met een eigen, zij het zwak,
leger en eigen buitenlandse betrekkingen uitgerust - aan de Verenigde Staten van
Indonesië en de Nederlands-Indonesische Unie zou onderwerpen. De Nederlandse
onderhandelingen met de Republiek, die door de commissie van goede diensten
werden begeleid, verliepen uiterst moeizaam en toen de commissie zich steeds
meer voor de republikeinse standpunten liet winnen, werden zij vrijwel onmogelijk.
Het duurde alles veel te lang. Begin november 1948 werd Van Mook door Beel
opgevolgd; de in Nederlands-Indië geboren, in Indië opgegroeide, zijn leven lang
voor Indië werkende Van Mook - een krachtige, vindingrijke en boeiende man, die
zeer lastig kon zijn - maakte plaats voor de strakke, pijnlijk nauwgezette en
formalistische bestuurder zonder Indonesische ervaring die Beel was. De toestand
die hij aantrof was moeilijk. De president van de Republiek, Soekarno, en zijn eerste
minister Hatta hadden hun prestige in de Verenigde Staten zeer vergroot door een
communistische revolte die in september was uitgebroken, vasthoudend en met
succes te bestrijden. Dit maakte hen in de onderhandelingenmet Nederland uiteraard
niet plooibaarder en de guerrilla-acties tegen de Nederlandse troepen die de
demarcatielijnen tussen het Nederlandse en republikeinse gebied bewaakten, werden
met ijver voortgezet. Beel was ervan overtuigd - en eigenlijk was Van Mook dat ook
geweest - dat een nieuwe militaire actie nodig was. De KVP was het met hem eens.
Met aarzeling en tegenzin gingen ook de socialistische ministers en daarna het hele
kabinet hiermee mee. Op 19 december 1948 sloegen de Nederlandse troepen,
waarin natuurlijk ook veel soldaten van Indonesische afkomst dienden, toe. Het
militaire succes kwam snel. Al op de eerste dag konden de nationalistische
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leiders in Djokjakarta onder huisarrest worden gesteld: zij werden daarna van Java
weggevoerd. Grote delen van Java en Sumatra kwamen in Nederlandse handen.
Al spoedig echter bleek dat de republikeinse guerrilla's niet gemakkelijk, of in het
geheel niet, waren te verslaan, ook daarom niet omdat zij in veel gevallen door de
onder Nederlands gezag levende bevolking werden gesteund. De strijd tegen deze
mensen werd door de Nederlanders soms zo onbarmhartig doorgezet en had zulke
consequenties voor de bevolking in het algemeen dat zich bij enkele waarnemers
en deelnemers onweerstaanbaar de herinnering opdrong aan de terreurmethoden
waarvan de Duitsers zich bij hun campagnes tegen de illegaliteit hadden bediend,
maar protesten en klachten daarover werden in die periode niet grondig onderzocht.
Een ernstige verzwakking van de Nederlandse positie was bovendien het feit dat

de leiders van de deelstaten die het federalistische programma en dus tot op zekere
hoogte de Nederlandse politiek hadden onderschreven, geen begrip bleken te tonen
voor het Nederlandse militaire optreden. Het ergste was echter de felle kritiek van
de vs en de Veiligheidsraad, scherper en krachtiger dan de Nederlandse politici
hadden voorzien. Onder die druk werden de acties al op 31 december op Java en
een paar dagen later op Sumatra beëindigd. De vs namen nu ook het initiatief om
tot een politieke oplossing te komen. Dat zo'n door de Amerikanen geïnspireerde
oplossing aan de Nederlandse zeggenschap in Indonesië veel minder ruimte zou
laten dan Beel en de andere katholieke politici wilden, kon iedereen gemakkelijk
voorspellen. Dat Nederland zich echter tegen de Amerikaanse wensen niet lang
zou kunnen verzetten realiseerde de regering, die - met medewerking van de
katholieke politici - bezig was het land aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
te binden, zich eveneens. In het voorjaar van 1949 legde Nederland zich bij zijn
nederlaag neer. De Nederlandse troepen zouden Djokjakarta ontruimen zodat de
republikeinse leiders er konden terugkeren. De katholieke minister van Overzeese
Gebiedsdelen was al in februari 1949 afgetreden; Beel verliet in mei zijn post. De
volhardingspolitiek wasmislukt. In juli maakten Soekarno en Hatta hun triomfantelijke
rentree in hun hoofdstad. Op 23 augustus begon in Den Haag de
Ronde-Tafelconferentie van Nederland, de Republiek en de deelstaten die,
gestimuleerd vooral door de Amerikaanse vertegenwoordiger in de commissie van
de Verenigde Naties die aan de besprekingen deelnam, in november 1949 een eind
aan het geharrewar van vier jaar maakte. De Nederlandse onderhandelaars waren
niet ontevreden. Na zoveel teleurstellingen meenden zij er ten minste in te zijn
geslaagd om de financiële en economische belangen veilig te stellen.
In theorie was het resultaat van de conferentie in overeenstemming met enkele

hoofdtrekken van het Akkoord van Linggadjati. Indonesië werd
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onafhankelijk. Het was een bondsstaat (met reeds vijftien deelstaten). Het behield
in een Unie een bandmet het moederland. Toen koningin Juliana - zij wasWilhelmina
in 1948 opgevolgd - op 27 december 1949 in Amsterdam de akte van
soevereiniteitsoverdracht tekende, zei zij dat het een voorrecht was deze daad voor
het aangezicht Gods te verrichten. De praktijk verschilde echter radicaal van de
theorie; in feite immers had Nederland volledig geabdiceerd. De Unie had nauwelijks
betekenis en enige garantie dat de federalistische constructie gehandhaafd zou
blijven, bestond er niet. Al in augustus 1950 werd de eenheidsstaat Indonesië
geproclameerd en in 1956 zei deze de Unie eenzijdig op. De aanleiding daartoe
was de kwestie van westelijk Nieuw-Guinea, dat in 1949 onder Nederlandse
soevereiniteit was geblevenmaar nu door Indonesië werd opgeëist. Nederland bleek
van het conflict slechts schade te ondervinden. De verbreking van de Unie
impliceerde dat de Indonesische regering haar deel van de oude Nederlands-Indische
schuld voortaan weigerde te betalen en de hernieuwde agitatie was voor haar een
motief om de Nederlandse ondernemingen in haar land te nationaliseren. Maar na
lange, zonderlinge en soms dramatische verwikkelingen verliet Nederland in 1962
ook Nieuw-Guinea. De dekolonisatie was geëindigd. Zij was uitgelopen op een triomf
voor de Indonesische nationalisten en een fiasco zowel voor Nederland als voor
sommige minderheden in Indonesië die in de jaren na 1945 Nederlands
federalistische opzet hadden gesteund, in 1949 aan hun lot moesten worden
overgelaten, na augustus 1950 soms nog in verzet kwamen tegen de
centralisatiepolitiek van de regering, nergens ter wereld echter gehoor vonden.
Het is duidelijk dat de Nederlandse politiek met betrekking tot het koloniale

probleem onvoldoende rekening heeft gehouden met de factoren die ten slotte
beslissend zijn gebleken. Men behoeft dat de politici niet te verwijten. De positie
waarin zij terechtgekomen waren, was onvoorstelbaar moeilijk en de
tegenstrijdigheden waarmee zij werden geconfronteerd, leken onverzoenbaar. Al
meteen in 1945 was het dilemma eigenlijk onoplosbaar. Daar was ten eerste de
negatieve erfenis van het verleden: voor 1940 was geen of bijna geen concrete
moeite gedaan om met de ontvoogding van de kolonie een begin te maken. Het
was bovendien voor Nederlanders in 1945 niet gemakkelijk om het Indonesische
nationalisme te respecteren. Men had de leiders ervan voor de oorlog kunnen
vervolgen zonder dat dit tot ernstige complicaties aanleiding had gegeven; aangezien
zij tijdens de Japanse bezetting met de vijand hadden gecollaboreerd, was het
prestige dat zij wellicht voor 1942 nog hadden, in Nederlandse ogen totaal
verdwenen. Het heeft veel tijd gekost voor de Nederlanders in staat waren de
nationalistische Republiek serieus te nemen en eigenlijk is hun dat al die jaren nooit
helemaal gelukt. Het heeft ook lang geduurd voor zij
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inzagen dat het conflict niet door militair geweld beslist kon worden. Toch was dat
zo. Ten eerste waren de financiële middelen beperkt. In 1947 dreigde de
deviezenvoorraad geheel uitgeput te raken en er waren deviezen nodig voor, onder
andere, de aankoop vanmilitair materieel. Toen de Amerikanen door deMarshallhulp
een Nederlands bankroet hielpen te voorkomen, begon hun dreigement om deze
te reduceren of te beëindigen een politieke factor van enige betekenis te worden.
Maar ook de personele middelen waren uiteraard beperkt. Men kon de Nederlandse
militaire capaciteit eenvoudig niet jaren achtereen voor dienst in de tropen reserveren
en Nederland zelf vrijwel geheel onbeschermd laten. Hadden de politici dat eerder
moeten inzien? Misschien. Men moet echter wel bedenken dat zij geen recente
ervaring met een guerrillaoorlog op deze schaal hadden. Ook wat de politieke
verhoudingen in de wereld betreft werkte de Nederlandse staatkunde op nieuw
terrein. Niemand wist in 1945 en 1946 hoe de internationale mechanismen zich
zouden gaan ontwikkelen en hoe de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en de
Verenigde Naties zouden gaan optreden. Voorlopig was niemand in staat te
voorspellen dat deze drie, elk op eigen wijze, in eigen mate en met eigen doeleinden,
zouden besluiten aan het republikeinse nationalisme zakelijke of morele steun te
verlenen om de kwestie daardoor een internationaal karakter te geven. Geen mens
wist ook of de Nederlandse economie een terugtrekking uit Indonesië redelijk zou
kunnen overleven. In Nederland was de opinie wijd verbreid dat het verlies van Indië
de natie zowel op een ernstige verzwakking van haar internationale positie als op
een wellicht catastrofale en destabiliserende verlaging van haar economische peil
zou komen te staan. Ook in de PVDA bestond deze vrees, die onder andere steunde
op door bij uitstek deskundige en politiek progressieve economen verrichte
berekeningen uit 1945 volgens welke in de jaren 1930 niet minder dan 13,7% van
het nationale inkomen uit koloniale bron vloeide60.. Dit behoefde natuurlijk niet de
consequentie te hebben dat men daarom de kolonie niet onafhankelijk mocht
verklaren; de linkse partijen waardeerden de dekolonisatie principieel positief. Het
betekende echter wel dat het ook volgens de socialisten absoluut noodzakelijk was
om de economische belangen van Nederland zelfs in een onafhankelijk Indonesië
te beschermen. Maar kon men verwachten dat de republikeinen, wier verwoestende
guerrilla-activiteiten men jarenlang had zien voortwoeden, in staat en bereid zouden
zijn de Nederlandse ondernemingen in een door hen bestuurd soeverein Indonesië
in rust en orde te laten voortwerken? De ondernemers zelf hadden daar geen
vertrouwen in. Van 1945 tot 1948 hebben dezen de Nederlandse politiek om de
republikeinen zo ver mogelijk terug te dringen, gesteund in de hoop op de onder
Nederlands gezag geplaatste bedrijven hun vooroorlogse arbeid weer te kunnen
opnemen. Pas bij de tweede militaire actie
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keerden zij zich tegen deze politiek. Toen moest huns inziens het conflict zo snel
mogelijk worden bijgelegd nu het niet te winnen bleek. De financieel-economische
regelingen die de soevereiniteitsoverdracht begeleidden en die de Indonesische
economie - op papier tenminste - vrijwel onder Nederlandse curatele plaatsten,
schenen de juistheid van hun recentelijk verworven inzichten te bevestigen. Dat ook
deze calculatie onjuist was bleek overigens al een paar jaar later toen de
Nederlandse bedrijvigheid in Indonesië vrijwel geheel moest worden gestaakt61..
Het debat over de toekomst van Indonesië is in Nederland soms op uiterst heftige

toon gevoerd. Vooral degenen die van geen concessies wilden weten en hoe dan
ook het koloniale Rijk in stand wilden houden, hebben geprobeerd de spanningen
hoog op te drijven. Het Comité tot handhaving van de Rijkseenheid waarin zij zich
verenigden en waarin gezaghebbende mensen zitting namen - de oud-generaal
Winkelman, de oorlogspremier Gerbrandy -, ageerde fel en luid. Het bleef echter
bij woorden. Op geen enkel ogenblik gedurende al deze jaren heeft er kans bestaan
op een rechtse coup tegen de regering, al werd die ervan beschuldigd met de vijand
te heulen. Het Nederlandse regeersysteem werd daarom door het conflict niet
ondermijnd. Ook binnen de politieke partijen hebben de scherpe tegenstellingen
die zichmet betrekking tot de Indonesische politiek voordeden, geen desintegrerende
effecten gehad. De PVDA, die volgens interne critici, tegen haar principe in, werd
meegesleept naar pogingen om zoveel mogelijk van het oude koloniale stelsel te
behouden, viel niet uiteen62.. De grootste soepelheid echter toonden de liberalen.
Dezen, die zich in januari 1948 hadden verenigd in de Partij voor Vrijheid en
Democratie, waren bij de verkiezingen van dat jaar felle tegenstanders van wat zij
als de uitverkoop van het rijk beschouwden. In augustus kregen zij het departement
van Buitenlandse Zaken onder hun hoede. Maar hun minister, D.U. Stikker, die een
carrière in het bedrijfsleven achter de rug had, voerde, toen hij enige tijd op zijn
nieuwe post had gewerkt, een andere politiek63.. De VVD bleef hem trouw, zij het met
de grootste moeite. Stikker besloot namelijk het Amerikaanse beleid te volgen. Hij
verschoof de prioriteiten. Hij aanvaardde dat het probleem geen zuiver koloniale
kwestie meer was maar een zaak van de buitenlandse politiek. En vanuit het
standpunt der buitenlandse politiek was het, meende hij, duidelijk wat Nederland
behoorde te doen: zich binden aan de Verenigde Staten ook al zou dat het einde
van de relatie met Indonesië meebrengen. Men noemde dat de optie voor de
Atlantische visie. Deze optie was, zo heette het, voor het zeevarende Nederland
dat nooit een zuiver continentale staat was geweest, een vanzelfsprekende
noodzaak. Dit klonk mooi, maar om deze visie te kunnen realiseren, gaf het land
het koloniale rijk op dat in de nationale traditie nu juist als de leven gevende
oorsprong van haar maritiem-kolo-
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niale Atlantische oriëntatie gold. Alleen op die manier kon de uiterst pijnlijke operatie,
die een historische breuk van grote proportie was - de natie had immers vrijwel
vanaf haar ontstaan een enorm koloniaal rijk bezeten - worden voorgesteld en
aanvaard als een schakel in de continuïteit van de Nederlandse geschiedenis64..
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4. De buitenlandse politiek, 1945-1958

Gedurende een aantal voor de geschiedenis uiterst belangrijke naoorlogse jaren
heeft de buitenlandse politiek van België en Nederland in de wereld een grotere
invloed gehad dan die welke zij voor 1940 wilde en in de late jaren zestig en de
jaren zeventig kon uitoefenen. De twee landen hebben zich niet alleen in de nieuwe
Atlantische en Europese verdragssystemen laten opnemen, zij hebben zowel de
totstandkoming ervan op concrete wijze bevorderd als hun vorm mede bepaald. De
plaats die zij in de internationale politiek trachtten te bereiken en de functie die het
hun gelukte daarin te vervullen, verschilden in allerlei opzichten aanzienlijk van de
door hen voor 1940 gekozen posities. Met de internationale rol die Nederland in de
restauratieperiode na Napoleons val speelde, had het geen succes gehad. De in
Wenen in 1814 en 1815 bedachte constructie waardoor het zo'n zwaar gewicht op
de internationaal-politieke weegschaal had gekregen, werd al in 1830 door de
Belgische Opstand gebroken en toen het Belgische probleem in 1839 leek opgelost,
had het land zich zoveel mogelijk uit de internationale politiek teruggetrokken. Ook
in de restauratieperiode na de Eerste Wereldoorlog had het geprobeerd zijn
neutraliteit zuiver te houden. België, tot aan de Eerste Wereldoorlog een op basis
van internationale verdragen neutraal verklaarde staat, had na 1918 voor het eerst
in zijn loopbaan een buitenlandse politiek kunnen voeren die aan geen beperkingen
meer onderworpen was. Maar het had, toen vrijwel al zijn initiatieven op niets waren
uitgelopen en al zijn aspiraties onbereikbaar waren gebleken, in 1936 opnieuw in
de, nu vrijwillige, neutraliteit beschutting gezocht.
In de restauratieperiode na 1945 werd de mogelijkheid om tot de strikte

neutraliteitspolitiek van voor 1940 terug te keren noch in België noch in Nederland
serieus overwogen65.. Zij was mislukt. Ook het herstel ervan in een of andere betere
vormwas op dat ogenblik ondenkbaar omdat de calculatie waarop zij was gebaseerd,
niet meer opging. Voor het uitbreken van de TweedeWereldoorlog werd de veiligheid
van de Lage Landen, naar men meende, versterkt door het Europese
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Duitsland, Frankrijk en Engeland om toe te staan dat één van hen de strategisch
en econo-
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misch zo belangrijke Rijn-, Maas- en Scheldedelta zou veroveren. Daarom was het
gevaarlijk wanneer België en Nederland, door zich bij een van deze toen nog grote
mogendheden aan te sluiten, het evenwicht tussen hen zou verbreken. In 1945
echter kon niemand met zo'n redenering nog iets aanvangen. Duitsland lag in puin.
Frankrijks prestige was zwaar geschokt en het land verkeerde in grote verwarring.
Groot-Brittannië, de trotse overwinnaar, had - dat werd al spoedig duidelijk - zijn
krachten in de oorlog tot uitputtens toe moeten overspannen. Al tijdens de oorlog
had de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Van Kleffens, die evenals
zijn Belgische collega Spaak voor 1940 een principieel aanhanger van het
neutraliteitsbeginsel was geweest, enkelemalen een terugkeer daarheen afgewezen.
Volgens hem zoumen na de oorlog een regionaal Atlantisch blok moeten opbouwen
dat eventuele Duitse pogingen tot nieuwe avonturen kon bedwingen. Dit was voor
de Verenigde Staten toen echter geen aantrekkelijke gedachte. Zij hoopten door
middel van de Verenigde Naties een systeem van collectieve veiligheid te kunnen
opzetten en meenden dat een regionale machtsorganisatie volgens het plan van
Van Kleffens zo'n stelsel zou ondermijnen.
Van Kleffens bleef tot 1 maart 1946 als minister van Buitenlandse Zaken in functie

- hij werd toen Nederlands vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties; zijn opvolger behield het ambt slechts enkele maanden en maakte in juli
1946, toen na de verkiezingen het kabinet-Beel aantrad, plaats voor Van Boetzelaer.
Deze nu deelde tot op zekere hoogte het Amerikaanse vertrouwen in de Verenigde
Naties. Dit was iets nieuws. Het kabinet-Schermerhorn had de toetreding van
Nederland tot de volkerenorganisatie uiteraard nodig geacht en het Parlement had
in november 1945 het Handvest ervan goedgekeurd, maar enig enthousiasme had
noch de regering noch de volksvertegenwoordiging getoond. Een van de redenen
van hun scepsis was het feit dat de grote mogendheden voor zichzelf een
onaantastbare machtspositie reserveerden door middel van hun vetorecht in de
Veiligheidsraad. Daar viel echter kennelijk niets meer aan te doen en wat bleef
Nederland anders over dan zich in de werkelijkheid te schikken? Met enige nadruk
werd én door de minister én door de Kamer geconstateerd dat de toetreding - anders
dan indertijd de toetreding tot de Volkenbond - een neutraliteitspolitiek onmogelijk
maakte. Van Boetzelaer nu was optimistischer dan zijn voorgangers. Volgens zijn
voorstelling was het collectieve-veiligheidsstelsel zo goed dat de Nederlandse
buitenlandse politiek zich ertoe kon beperken dat te steunen en daarnaast geen
verplichtingen op zich behoefde te nemen. Verschilde deze reserve in feite veel van
de Nederlandse teruggetrokkenheid uit de late jaren dertig? Waarschijnlijk niet. De
vrome formules waarmee het kabinet van Beel in juli 1946 zijn visie op de
Nederlandse buitenlandse
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politiek verwoordde, weken in toon noch inhoud wezenlijk van de traditionele
bezweringen af66.. Ook België, oorspronkelijk even sceptisch over de waarde van
de door de grote mogendheden beheerste Verenigde Naties, trok uit zijn toetreding
ertoe in december 1945 de conclusie dat het er wijs aan zou doen in zijn buitenlandse
politiek voorlopig zeer terughoudend te zijn. In de nog uiterst onoverzichtelijke
internationale situatie van de jaren 1945, 1946 en 1947 hebben beide landen een
beleid gevoerd dat in sommige opzichten herinnert aan dat uit de periode van 1936
tot 1940.
Dit betekent dat het in het geheel niet leek op de Belgische buitenlandse politiek

van 1918 tot 1936, al moet hierbij één uitzondering worden gemaakt: terwijl de
Belgische regering, die van zeer bittere ervaringen had geleerd, zich in 1945 in haar
eisen ten aanzien van Duitsland matigde, liet Nederland - dat net als België op
herstelbetalingen aandrong, daar in principe ook recht op kreeg maar er weinig
vertrouwen in had dat deze zouden worden voldaan - zich, na een suggestie van
niemand minder dan Van Kleffens zelf, verleiden tot een breedvoerige discussie
over annexatie van Duits grondgebied. Van Kleffens bleek in de zomer van 1945
te denken aan een territoriale uitbreiding van Nederland gelijk aan een derde van
het eigen land en met een bevolking van anderhalf miljoen die in drie jaar tijds zou
worden uitgewezen67.. Drees en de socialisten in het algemeen vonden deze ambities
én om economische én om politieke redenen uiterst onverstandig en zij verheugden
zich erover dat er vrijwel niets van terechtgekomen is. Pas na lang heen en weer
gepraat werd de Geallieerden officieel om enige gebiedsuitbreiding gevraagd
(november 1946) en pas in 1949 werd een kleine en al spoedig weer ongedaan
gemaakte grenscorrectie toegestaan. Maar behalve door deze onbeheerste poging
om van de Duitsers ten minste enige compensatie te krijgen - een poging die even
ongelukkig was als de Belgische politiek ten aanzien van Duitsland na 1918 -
onderscheidde het Nederlandse beleid zich in de eerste naoorlogsjaren niet wezenlijk
van het Belgische. En het was vooral bij de behandeling van de
Nederlands-Belgische betrekkingen dat men kon zien met hoeveel gezond verstand
en voorzichtigheid de beide staten niet alleen een herhaling van het schadelijke
geruzie na 1918 vermeden - er was deze keer trouwens minder aanleiding voor -
maar er ook in slaagden de relaties fundamenteel te wijzigen. Paul-Henri Spaak
voerde na de TweedeWereldoorlog zowel ten opzichte van Duitsland als ten opzichte
van Nederland een politiek die tegengesteld was aan die van zijn voorganger Paul
Hymans na de Eerste Wereldoorlog.
In september 1944, toen de bevrijding van beide staten ophanden scheen - ten

onrechte, zoals spoedig bleek -, sloten de regeringen in ballingschap een voorlopige
douaneovereenkomst die de Belgisch-Luxemburgse Eco-
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nomische Unie tot Nederland uitbreidde maar die in 1944 en 1945 niet direct kon
worden geëffectueerd. In november 1945 werd een comité van
Belgisch-Nederlands-Luxemburgse Samenwerking ingesteld; in januari 1946 werd
een Nederlands-Belgisch cultureel akkoord getekend; in april 1946 begonnen de
landen ernstig een nauwe economische band voor te bereiden, wat in het volgende
jaar leidde tot een overeenkomst die op 1 januari 1948 in werking trad: dit was de
tariefgemeenschap van de Benelux-douane-unie. Maar ook deze werd nog
onvoldoende geacht: de wegmoest nu tot een werkelijke economische unie voeren.
Na voortvarende onderhandelingen werd besloten op 1 juli 1949 de zogenaamde
Voor-Unie te laten ingaan maar dat mislukte. De economische politiek van beide
landen was nog steeds zo radicaal verschillend dat de versmelting van de
economische stelsels de grootste moeilijkheden schiep. Toch konmen de Voor-Unie
op 1 oktober 1949 in werking doen treden; al spoedig was nog slechts een derde
van het onderlinge handelsverkeer aan beperkingen gebonden en zelfs voor het
pijnlijkste probleem - de landbouw - werden voorlopige oplossingen gevonden. In
de loop van de jaren vijftig echter spitsten allerlei problemen zich toe; de scherpe
Belgische verwijten, dit keer vooral van de kant der industrie, tegen de Nederlandse
concurrentie veroorzaakten in 1953 een dreigende crisissfeer. Toch zette de
economische samenwerking zich voort en werd ze tot onderdelen van de
buitenlandse politiek uitgebreid. In 1955 werd zelfs de Interparlementaire Beneluxraad
opgericht, die een adviserende functie kreeg maar natuurlijk, als de ontwikkeling
dat mogelijk zou maken, tot hogere taken groeien kon. Op 3 februari 1958 ten slotte
tekenden de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse regeringen te Den Haag het
verdrag tot instelling van de Economische Unie Benelux - een samenvatting van de
douaneunie van 1948 en alles dat in de tien jaar daarna erop was gevolgd. Maar
hoe weerbarstig de hele materie nog steeds bleef, bleek uit de vertraging die ontstond
toen de parlementen het verdrag moesten goedkeuren: pas in juni 1960 was de
procedure voltooid en pas in november 1960 trad het verdrag in werking.
Gedurende de eerste jaren na de oorlog trad de Benelux bij enkele belangrijke

internationale onderhandelingen als eenheid op68.. Dit was vaak aan Brusselse
initiatieven te danken. De Belgische politici, van oudsher actiever in de diplomatie
dan de Nederlanders en meer dan zij bereid om machtspolitiek als een normaal en
onvermijdelijk element in de internationale betrekkingen te aanvaarden, gebruikten
de zich ontwikkelende economische integratie graag als basis voor politieke
samenwerking om de eenvoudige reden dat de Benelux als geheel natuurlijk meer
politieke invloed kon uitoefenen dan elk van de landen afzonderlijk. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat bij de bespreking van overwegend politieke thema's
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de Belgische minister van Buitenlandse Zaken als woordvoerder van de Benelux
fungeerde. De dynamische en trefzeker improviserende Spaak - hij was minister
van Buitenlandse Zaken van 1939 tot 1949, van 1954 tot 1957 en van 1961 tot 1966
-, die bovendien zijn schitterende redenaarstalent kon inzetten als het erop aan
kwam een groot publiek voor zijn inzichten te winnen, heeft deze rol verscheidene
keren op meesterlijke wijze gespeeld. Voor de behandeling van puur economische
aangelegenheden trad namens de Benelux vaak een Nederlander op, al was
overigens de Belgische bijdrage aan de economische deskundigheid bepaald niet
gering. Op de conferentie voor Europese Economische Samenwerking die de landen
die Marshallhulp ontvingen in de zomer van 1947 te Parijs hielden - hier kwam in
1948 de nog bestaande Organisatie voor Europese Economische Samenwerking,
de OEES, uit voort - slaagde de Benelux er uitstekend in zijn belangen te behartigen
en werd hij min of meer als gelijke van Groot-Brittannië en Frankrijk behandeld. Ook
over het Duitse probleem, een bij uitstek politiek probleem al had het natuurlijk juist
voor de Lage Landen tegelijk een enorme economische betekenis, probeerde de
Benelux een gezamenlijk standpunt te formuleren met de bedoeling bij de
besprekingen van de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, Frankrijk en Engeland over
dit vraagstuk te worden betrokken. Dit gelukte pas in 1948, toen de Benelux tot een
Amerikaans-Engels-Franse conferentie te Londen werd toegelaten. Vervolgens kon
de Benelux zich bij de bespreking over de vorming van een Westeuropese unie
opnieuw presenteren als een macht waarmee Engeland en Frankrijk rekening
dienden te houden. Dit succes was mede te danken aan het prestige dat de
Beneluxlanden zich in de Verenigde Staten hadden verworven. Vooral daar immers
werd de poging van de drie landen om hun economieën te integreren en ook op
andere terreinen tot grotere samenwerking te komen, geprezen als een stoutmoedig
initiatief dat navolging verdiende. Want hier zag men voor het eerst nationale staten
integratie kiezen als oplossing van de geweldige problemen waarvoor ze stonden
en niet, zoals in het interbellum, protectie en afsluiting. Hier zag men staten die een
lang verleden van vervreemding en zelfs vijandschap hadden gekend, zich met
elkaar verbinden tot een intimiteit die - blijkens de mislukking van bijvoorbeeld
Frère-Orbans politiek - in de negentiende eeuw volkomen onmogelijk was geweest.
Hier zag men met hoeveel meer wijsheid de problemen behandeld konden worden
dan na 1918 was gebeurd. Hier, meende men, lag de kern van die integratie op
veel grotere schaal die de Europese Unie zou moeten worden. En zoals de Benelux
een einde maakte aan de rivaliteit tussen de twee brokken van het Bourgondische
Rijk die België en Nederland waren geworden, zo zou de Europese Unie een einde
maken aan de erfvijandschap tussen de twee brokken van het Karolingische Rijk
die tot Frankrijk en
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Duitsland waren uitgegroeid.
Met al hun wellicht enigszins nevelige verhevenheid hebben visies als deze zonder

twijfel zin gehad omdat zij enige ideële inhoud hebben gegeven aan een politiek
die natuurlijk in de eerste plaats met puur zakelijke factoren te rekenen had. Deze
waren verontrustend. Het buitenlandse beleid van de Benelux, dat tot in 1947
afwachtend was geweest, werd, toen het in dat jaar met de verdeling van de door
de Sovjet-Unie als een instrument van Amerikaans imperialisme veroordeelde
Marshallhulp te maken kreeg, betrokken bij de in snel tempo groeiende vijandschap
van de twee wereldmachten. Dit veranderde de positie van de Benelux radicaal.
Van het systeem van collectieve veiligheid gebaseerd op de Verenigde Naties werd
verwacht dat het Duitsland zou bedwingen. Het was duidelijk dat het stelsel door
de Amerikaans-Russische tegenstelling ernstig werd verzwakt en uiteraard geen
bescherming tegen toekomstige Russische expansieneigingen kon bieden. De
Beneluxlanden trokken hieruit de conclusie dat zij hun buitenlandse politiek aan de
gewijzigde situatie moesten aanpassen. Toen zij in januari 1948 door Frankrijk en
Groot-Brittannië werden uitgenodigd zich aan te sluiten bij een door die twee staten
kort tevoren gesloten verdrag, dat formeel diende om hun strijd tegen een eventueel
herlevend Duits gevaar te coördineren, aanvaardden zij dat direct. Zij wilden echter
verder gaan dan Frankrijk en Engeland. Zij wilden niet slechts een militair
bondgenootschap maar een nauwere aaneensluiting van de Westeuropese staten
ook met betrekking tot economische, sociale en culturele zaken, kortom een
Westeuropese unie die - men hoefde het niet uitdrukkelijk te zeggen want iedereen
wist het - enig tegenwicht zou bieden aan de hegemonie die de Sovjet-Unie in
Oost-Europa bezig was te vestigen en te consolideren. De Benelux slaagde er
inderdaad in het Verdrag van Brussel, waarover in maart 1948 een overeenkomst
werd bereikt, dit karakter te geven. De vijf landen sloten zich aaneen tot
economische, sociale en culturele samenwerking en gemeenschappelijke
zelfverdediging, met het oog gericht naar Duitsland, maar natuurlijk eveneens naar
de Sovjet-Unie. In de preambule werd verklaard dat ook andere staten zich bij de
vijf verdragspartners konden voegen. De Verenigde Staten begonnen al in juli 1948
met de Brusselse bondgenoten te onderhandelen. Een paar maanden later waren
ontwerpen voor de nieuwe verdragen gereed. In maart 1949 werd men het eens.
In april 1949 werd het verdrag getekend. Dit was het Noordatlantische Verdrag, de
basis van de NAVO. Sindsdien waren de Beneluxlanden dus lid van twee
bondgenootschappen, de NAVO en het Brusselse pact dat vanaf 1954 de
West-Europese Unie heette en waarin ook de Bondsrepubliek en Italië werden
opgenomen.
Formeel opende deze alliantiepolitiek zowel voor Nederland als voor België een

geheel nieuwe fase in hun geschiedenis. Zelfs van 1918 tot 1936,
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toen België een actieve rol wilde spelen, had het geen politieke of militaire verbonden
gesloten, op het geheime militaire akkoord met Frankrijk na, maar dat was van een
geheel andere aard en had een veel beperktere strekking. De
bondgenootschappelijke relaties die als gevolg van de oorlog werden aangegaan,
reikten niet over de wapenstilstand heen. Nu echter werden de twee staten van
toeschouwers tot deelnemers. Hun departementen van Buitenlandse Zaken, hun
ministers, hun experts op alle mogelijke terreinen van het internationale overleg
kregen nieuwe taken en functies. Ook in de Volkenbond en zijn vele commissies
hadden Belgische en Nederlandse politici en deskundigen hun partij ijverig
meegeblazen maar nu groeide hun ruimte en ook hun statuur. Vooral in de eerste
tien, twintig jaar na 1948 leverden de Beneluxstaten aan de talloze internationale
politieke en economische organisaties relatief veel hooggekwalificeerd personeel
en voor sommigen onder hen waren grote carrières weggelegd. Natuurlijk nam ook
het aantal ambtenaren op de departementen zelf vrij snel toe en had de nieuwe
politiek grote militaire consequenties, al duurde het enige tijd voor die duidelijk
zichtbaar werden. Men kan van de diplomatie van de Benelux uit de jaren 1947 en
1948 daarom terecht zeggen dat zij een principieel belangrijke wijziging in de positie
van de Lage Landen heeft gebracht.
Heeft de bevolking dat ook zo gevoeld? Waarschijnlijk maar zeer ten dele. De

alliantiepolitiek stuitte niet op tegenstand van veel betekenis behalve natuurlijk bij
de communisten en bij de aanhangers van een zogenaamde Derde Weg69., een
groep van intellectuelen die ertoe neigden vooral de Amerikanen voor de spanningen
verantwoordelijk te stellen en daarom van de andere westerse mogendheden
verlangden dat deze de Verenigde Staten niet zouden steunen. Voor de Lage Landen
kwam het er in zo'n geval dus op neer dat zij zouden pogen zich uit de Amerikaanse
invloedssfeer terug te trekken. Wanneer men zowel het communistische standpunt
als dat van de Derde Weg analyseert, dan is het niet moeilijk te zien dat de
verwezenlijking daarvan aanmerkelijk radicalere wijzigingen in de Nederlandse en
Belgische buitenlandse politiek vereiste dan de regeringen en de grote meerderheid
van de bevolking konden verwerken. Hoezeer de alliantiepolitiek ook van de
vooroorlogse neutraliteit verschilde, zij lag wel in haar verlengde. De neutraliteit
immers - en dat wist iedereen - had vroeger alleen daarom zin gehad omdat zij
stilzwijgend door Groot-Brittannië werd geduld, gewenst of zelfs bevorderd. Maar
nu de veiligheid die deze op Engeland georiënteerde neutraliteit had gegeven, niet
kon worden hersteld, was de oriëntatie op de Verenigde Staten een als volkomen
natuurlijk beschouwde consequentie en geen principiële afwijking van een lange
traditie. Dat zou een oriëntatie op de Sovjet-Unie, zoals de communisten wilden, of
een niet langer meer door de Angelsaksische mo-
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gendheden gesteund neutralisme, wat de Derde Weg verlangde, natuurlijk wel en
in de hoogste mate zijn geweest. Evenals in de binnenlandse vermeden de
regeringen en de bevolkingen in hun buitenlandse politiek werkelijk dramatische
wendingen. Dat ziet men het scherpst wanneer men de voorgestelde alternatieven
in de beschouwing betrekt.
In de vroege jaren vijftig kwamen de Beneluxlanden ertoe ook over de problemen

van de Europese ordening en eventueel vereniging standpunten te formuleren die
tastbare invloed hebben uitgeoefend. De bepaling van een standpunt was overigens
verre van eenvoudig. Er waren ten minste drie enorme kwesties die met elkaar in
een redelijke samenhang verbonden moesten worden, namelijk het economische
vraagstuk, het vraagstuk van de militaire samenwerking der Europese staten en
hun relatie tot de NAVO, en het Duitse vraagstuk. Elk op zich waren dit zaken van
grote omvang en een zeldzame ingewikkeldheid; bovendien was het gevaar niet
gering dat oplossingen die voor elk van hen apart denkbaar waren, de complicaties
zouden vergroten doordat zij in sommige opzichten strijdig met elkaar zouden blijken
te zijn. Na enige jaren van aarzeling en verwarring was het ten slotte de vrees van
de westerse mogendheden voor de Russische dreiging (of wat men daarvoor hield)
die de staatslieden ertoe bracht deze problemen inderdaad tot één geheel te
versmelten met het doel ze zo te behandelen dat de militaire, politieke en
economische kracht van West-Europa, inclusief de Duitse Bondsrepubliek, erdoor
werd versterkt.
Al leidde dit alles ertoe dat er in Europa verschillende verdragen werden gesloten

die de staten nauw aan elkaar verbonden, een werkelijke integratie was blijkbaar
niet realiseerbaar. Trouwens, ook de Benelux, die als voorbeeld gold, schiep geen
economische eenheid en betekende op het niveau van de buitenlandse politiek niet
meer dan dat de regeringen zich op bepaalde momenten voor bepaalde doeleinden
op een zelfde standpunt plaatsten en dit op internationale conferenties gezamenlijk
verdedigden. Uiteraard behielden politici die binnen de Benelux het nationale
beslissingsrecht zo voorzichtig respecteerden, tegenover plannen om Europa in
een federatie te verenigen eveneens een grote terughoudendheid. Vooral de
Nederlandse diplomatie was en bleef gereserveerd in haar relatie met de Europese
federalisten die het ideaal van krachtige supranationale instellingen nastreefden en
in de eerste jaren na de oorlog ruime steun van de Nederlandse publieke opinie
kregen. In mei 1948 kwamen vertegenwoordigers van federalistische bewegingen
uit de verschillende landen in Den Haag bijeen op een congres dat echt prestige
bezat en dat genoot van de eloquentie van Churchill, zijn erevoorzitter. De kracht
van de Europese Beweging werd bovendien vergroot door de sympathie van Amerika
voor de gedachte dat Europa zich tot Verenigde Staten zou transformeren.
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Heeft de Europese Beweging, hoewel zij - het hoeft niet gezegd - haar ideeën niet
heeft kunnen verwerkelijken, toch betekenis gehad als motor van de ontwikkeling
die leidde naar de vorming van de economische Europese unies? Er is aanleiding
om te vermoeden dat de verantwoordelijke politici uit deze jaren zich weliswaar
soms opgejaagd hebben gevoeld door het onstuimige Europese idealisme, maar
het ook hebben kunnen gebruiken voor de realisering van hun beperktere doeleinden.
Enkele jaren nadat de Benelux actief had deelgenomen aan de onderhandelingen

die tot de oprichting van de West-Europese Unie leidden, werkte hij met kracht mee
aan de initiatieven waaruit in 1957 de verdragen van Rome, dat wil zeggen, de
Europese Economische Gemeenschap, voortkwamen. Dat was geen
vanzelfsprekendheid. In de vroege jaren vijftig was Nederland bijzonder voorzichtig.
In 1950 voelde het weinig voor het Franse plan van Robert Schuman om de kolen-
en staalindustrie te integreren en nog veel minder voor het eveneens Franse idee
- het zogenaamde Pleven-plan - uit hetzelfde jaar om een geïntegreerd Europees
leger op te richten. Zowel het ene als het andere zou slechts kunnen worden
verwerkelijkt indien de partners een deel van hun soevereiniteit aan supranationale
instellingen zouden afstaan en dit was volgens de Nederlanders pas dan
aanvaardbaar wanneer de nieuwe instituties op democratische manier waren
gekozen, hetgeen moeilijk viel te realiseren. Bovendien vreesden de Nederlanders
dat de voorgestelde organisaties door Frankrijk zouden worden beheerst en daardoor
een continentaal karakter zouden krijgen waarin het maritieme Nederland zich
beklemd zou voelen. Hoewel België minder neiging toonde de kwesties principieel
te stellen en vooral in Schumans plan allerlei zakelijke voordelen zag, was het
evenmin bereid zijn soevereiniteit op essentiële punten te laten aantasten. Uit
Schumans plan werd desondanks in 1951 de Europese Kolen- en Staalgemeenschap
geboren waarvan de Beneluxlanden ten slotte met een vrij gerust hart lid konden
worden aangezien zij minder supranationaal van karakter was dan oorspronkelijk
in de bedoeling had gelegen. De zogenaamde Europese Defensiegemeenschap
echter, waartoe het Franse plan-Pleven de aanzet had gegeven en waaraan de
Beneluxlanden op den duur toch bereid waren gevonden steun te verlenen, kwam
na veel geharrewar uiteindelijk niet tot stand; het waren de Fransen zelf die op het
laatste ogenblik besloten zich niet in dit avontuur te storten (1954). Na deze
mislukking verkeerde de Europese politiek in een toestand van grote onzekerheid
en verslagenheid. Het was toen een initiatief van de Benelux dat de
onderhandelingen op het juiste moment weer op gang bracht.
In 1955 begonnen de leden van de Kolen- en Staalgemeenschap op basis van

een Beneluxvoorstel overleg over samenwerking niet alleen met betrekking tot de
kolen- maar ook tot de atoomenergie en over de instelling
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van een douane-unie. De commissie waaraan de uitwerking van de suggesties werd
opgedragen stond onder leiding van Spaak. De definitieve, maandenlang durende
besprekingen hadden in de buurt van Brussel plaats. In maart 1957 was men zover:
er werden twee verdragen getekend, een over de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie (EURATOM) en een over de Europese Economische Gemeenschap
(EEG). Zij hadden een economische inhoud maar waren natuurlijk ook politiek van
belang, alleen al omdat zij een einde maakten aan de eeuwenoude Frans-Duitse
rivaliteit. Zij schiepen echter geen Europese federatie. De structuur van de
gemeenschappen was ingewikkeld en onduidelijk en zij kon eigenlijk niet anders
zijn gegeven het feit dat de politici een zekere supranationaliteit combineerden met
de handhaving van de nationale soevereiniteiten. Daar nu waar de soevereiniteit
nationaal bleef, kon alleen de nationale democratie beslissingen nemen, wat tot
consequentie had dat het supranationale element nauwelijks op een elegante manier
onder democratische controle viel te brengen. Aangezien de onderhandelingen
bovendien door de vertegenwoordigers van de zes staten - naast de drie
Beneluxstaten, Frankrijk, de Bondsrepubliek en Italië - in vrij groot isolement werden
gevoerd en zeer technisch en zakelijk waren, werd de oprichting van de nieuwe
gemeenschappen door de publieke opinie in België en Nederland zonder veel reactie
aanvaard, dat wil zeggen, zonder veel enthousiasme over deze vorm van Europese
eenwording maar met een zekere tevredenheid over de verwachte economische
voordelen. Vooral in Nederland echter werd het ontbreken van Groot-Brittannië in
de EEG beschouwd als een ernstig feit waardoor de constructie onvoltooid en
voorlopig was gebleven. Toch namen de Parlementen in beide landen de verdragen
na diepgaande discussies met overweldigende meerderheid aan.
Slechts achttien jaar na de Duitse inval in de Lage Landen, slechts dertien jaar

na de totale Duitse nederlaag hadden de Benelux en Frankrijk zich economisch
nauw verbonden met de doodsvijanden van toen, Italië en Duitsland; was Spaak,
in de zomer van 1940 een vernederde en verwarde vluchteling, een gevierde
staatsman van Europees formaat geworden en werd Brussel, zo kort tevoren nog
de vernederde en uitgeplunderde hoofdstad van een erbarmelijk verslagen land,
de plaats waar de al spoedig breed uitgroeiende Europese bureaucratie zich vestigde.
Geen mens kan in 1945 hebben voorzien dat de gebeurtenissen een dergelijk
resultaat zouden voortbrengen. Men kan dan ook niet zeggen dat deze uitkomst
het gevolg is geweest van een systematische en principiële buitenlandse politiek.
In feite hebben de Beneluxlanden in deze jaren zo'n politiek niet kunnen beramen
en niet kunnen voeren. Zij waren op geen enkel ogenblik in staat om ook maar iets
te veranderen aan de grote beslissingen in de internationale relaties, niet aan de
met kracht bevorderde dekolonisatie,
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niet aan het Amerikaans-Russische conflict, niet aan de economische, politieke en
militaire wedergeboorte van West-Duitsland, niet aan de Britse weigering om zelf
actief aan de Europese integratiepogingen deel te nemen. Het zeker niet
onbelangrijke aandeel dat de Benelux in de vorming van de nieuwe
bondgenootschappen heeft gehad, bezat het karakter van aanvulling en bijsturing.
Zonder twijfel heeft de Benelux enkele keren vruchtbare initiatieven genomen, steeds
echter alleen dan wanneer de weg die de westerse wereld opging al uitgestippeld
leek maar door enkele obstakels nog zo werd geblokkeerd dat zij de pas even
inhield. Toch had de Beneluxpolitiek op zichzelf wel enige consistentie. Wat er
samenhang aan gaf, waren traditionele elementen: de economische belangen,
uiteraard gebaseerd op de geografische ligging van de twee landen, en, niet zonder
relatie daarmee, oude nationale ambities en illusies, oude nationale retoriek. Toen
Brussel de hoofdstad van het nieuwe Europa wilde worden, schenen de geëxalteerde
verwachtingen van Emile Banning en Henri Pirenne zich eindelijk te kunnen
verwerkelijken en wie dacht, toen Rotterdam zich opmaakte om de grootste haven
van de EEG en zelfs van de wereld aan te leggen, niet terug aan de glorie van het
zeventiende-eeuwse Amsterdam?
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5. De jaren vijftig

Gedurende de jaren vijftig werd in Nederland en - in wat dramatischer vorm - in
België door de katholieke Kerk en de katholieke politiek-sociale organisaties een
poging gedaan om hun greep op de maatschappij te versterken. Tot verbazing van
veel niet-katholieken had de naoorlogse herstelperiode de katholieken succes en
aanzien gebracht, ondanks het feit dat de tijdens de bezetting weinig weerbare
katholieke organisaties bij de bevrijding niet over het toen door andere groepen wel
genoten prestige van verzetsheldhaftigheid beschikten. Zelfs waren zij er in beide
staten eindelijk in geslaagd hun al van voor de oorlog daterende corporatistische
idealen in wetsteksten tot uitdrukking te brengen. Zij waren zich er echter ook van
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bewust dat de sociale omstandigheden aan het veranderen waren. Dank zij de
naoorlogse economische opleving bewoog de maatschappij zich geleidelijk naar
een fase van expansie waardoor de inkomsten en de ontwikkelingsmogelijkheden
van de burgers konden groeien. Ook volgens de visie van de katholieken was dit
natuurlijk een positief te waarderen gang van zaken maar hij bracht risico's mee.
Tijdens de crises van de voorafgaande twee decennia was het gelukt de discipline
van de katholieke massa te handhaven. Nu kwam het erop aan de geestelijke en
morele orde ook in een periode van toenemende welvaart te beschermen. Daarom
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werd het tijd gebruik te maken van de kracht die in de late jaren veertig de katholieke
organisaties was toegevloeid en dank zij forse middelen de katholieke waarden nog
beter te bevestigen dan in de jaren twintig en dertig. Toen had de verzuiling kunnen
dienen als een schild. Nu ging men proberen haar voor de aanval in te zetten.
Dank zij haar trouw aan Leopold III behaalde de CVP in 1950 een klinkende

verkiezingsoverwinning en vanaf dat jaar tot 1954 kon zij, ondanks haar bereidheid
Leopold III te doen aftreden, regeren zonder enige steun van de andere partijen.
Van 1831 tot 1857 werd België op niet meer dan een zestal jaren na geregeerd
door coalitiekabinetten, van 1857 tot 1914 uitsluitend door homogene liberale of
katholieke regeringen. Maar sinds de invoering van het enkelvoudige algemene
mannenkiesrecht bij de verkiezingen van 1919 was het in België niet meer mogelijk
geweest homogene kabinetten te formeren die het enige tijd uithielden. In 1925
werd een zuiver katholiek kabinet en in 1946 een geheel socialistische regering
samengesteld maar beide bleven slechts ongeveer een week aan het bewind. Het
was dus uitzonderlijk dat de katholieken na 1950 vier jaar lang over het ongedeelde
regeringsgezag beschikten; hoe uitzonderlijk blijkt nog duidelijker wanneer men
bedenkt dat het na 1954 slechts één keer opnieuw is voorgekomen, in 1958 namelijk,
gedurende niet meer dan viereneenhalve maand. Trouwens, in Nederland, waar in
1918 de eerste verkiezingen volgens het ook in België werkende stelsel van
algemeen kiesrecht met evenredige vertegenwoordiging werden gehouden, bleek
het sindsdien op geen enkele uitzondering na onmogelijk voor een politieke partij
om de parlementaire meerderheid te veroveren en dus een homogeen kabinet te
formeren. Homogene kabinetten, die in parlementaire democratieën als Engeland
en de Verenigde Staten volkomen normaal zijn, pasten blijkbaar niet in het systeem
van België en Nederland waar zij, indien zij tot stand waren gekomen, het gevaar
zouden lopen als een vorm van meerderheidsdictatuur te worden gekritiseerd.
De CVP is in de vier jaren van haar suprematie niet geheel aan dit risico ontsnapt

en heeft daarvan de gevolgen na 1954 ondervonden. Haar grootste belangstelling
ging in 1950 uit naar het onderwijs. De katholieken voelden zich op dit terrein in het
defensief gedrongen, al was het lager onderwijs nog steeds een bolwerk van hen
en was het middelbaar onderwijs voor meer dan de helft in hun handen. De
socialistische en liberale linkerzijde probeerden echter na de oorlog het openbare
neutrale onderwijs meer gewicht te geven. Deze wilden daartoe de dank zij de
economische en demografische groei uitvoerbaar geworden expansie van het
middelbare, en vooral het technische, onderwijs gebruiken en de overheid de
gelegenheid verschaffen op ruime schaal inrichtingen van die aard op te richten die
voor de leerlingen en de ouders kosteloos zouden zijn. Net als
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in de negentiende eeuw ging de schoolstrijd dus hoofdzakelijk om de verovering
van nieuw terrein. De katholieken meenden uiteraard er niet in te kunnen berusten
dat lagere bevolkingsgroepen die hun kinderen tot nu toe geen vervolgonderwijs
hadden kunnen en willen laten volgen, daarvoor, nu zij dat wel konden en wilden,
slechts op het neutrale openbare onderwijs aangewezen zouden zijn. Ook volgens
hen was een zekere democratisering van het middelbare onderwijs niet alleen
mogelijk geworden maar sociaal noodzakelijk als men de jongere generaties wilde
uitrusten met de vaardigheden waardoor zij in staat werden gesteld een
maatschappelijk, economisch en industrieel systeem in stand te houden en te doen
groeien dat een steeds grotere intellectuele ontwikkeling van de deelnemers eraan
vroeg. De onderwijspolitiek van de CVP had tot doel het katholieke onderwijs op alle
niveaus meer staatssteun te verschaffen en de oprichting van nieuwe scholen
afhankelijk te maken van regels die uitbreiding van het katholieke onderwijs boven
die van het openbare bevorderden en - bijvoorbeeld - de groei van het openbare
technische onderwijs in Vlaanderen verhinderden. Het leed geen twijfel dat de
katholieken van plan waren de expansie van het onderwijs en de hogere opleiding
van de lagere standen met zorgvuldigheid te beheersen. De argumenten die zij ter
ondersteuning van hun politiek gebruikten, verschilden enigszins van de traditionele.
Voor 1940 had de katholieke partij steeds geponeerd dat de Kerk de grondwettelijke
vrijheid bezat om vrij onderwijs te organiseren en daartoe van de staat, indien nodig,
ook financiële middelen moest ontvangen. Nu de katholieke partij zich in 1945 van
de Kerk had losgemaakt, legde zij de nadruk op het recht van de ouders om vrij te
kunnen kiezen. Die vrijheid zou, zo was de redenering, ernstig worden beperkt
wanneer zij voor het katholieke onderwijs van hun kinderen schoolgeld moesten
betalen en voor het openbare niet. Het recht op staatssubsidies werd dus afgeleid
uit de keuzevrijheid van de staatsburgers. Dit heeft voor de discussie met de
tegenstanders een zekere betekenis gehad70..
De verkiezingen van 1954 bezorgden de CVP een nederlaag. Haar

stemmenpercentage daalde van 47,68 tot 41,14 en haar zetels in de Kamer van
108 naar 95 (op een totaal van 212) zodat zij de absolute meerderheid verloor. Zij
verloor die ook in de Senaat. Het was overigens niet haar onderwijspolitiek die deze
teruggang veroorzaakte. Waarschijnlijk speelden de onaangename afloop van de
koningskwestie in 1950 en allerlei socialistische beloften over verkorting van de
militaire diensttijd en verhoging van bepaalde pensioenen een grotere rol. Met
andere woorden, de uitslag kon niet zonder meer als een uitspraak van het electoraat
tegen de katholieke schoolwetten worden geïnterpreteerd. Toch kreeg hij deze
functie wel. De socialisten en de liberalen, die samen 111 zetels verwierven konden
het roer overnemen. Van Acker vormde een kabinet dat vier jaar
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aanbleef. Aangezien er tussen de coalitiepartners geen overeenstemming over de
sociale kwestie bestond, besteedde deze regering veel van haar energie aan de
onderwijswetgeving. Zij verlaagde direct de staatssubsidies aan de katholieke
scholen en wijzigde de een paar jaar tevoren aanvaarde katholieke wetten radicaal.
Het katholieke middelbare onderwijs kwam daardoor in zeer ernstige moeilijkheden.
De ouders die hun kinderen naar katholieke middelbare scholen zonden, betaalden
volgens een berekening uit 1957 gemiddeld twintig maal meer aan onkosten dan
degenen die van de openbare scholen gebruik maakten71.. Natuurlijk lieten de Kerk
en de katholieke bevolking deze maatregelen niet zwijgend over zich heen komen.
De bisschoppen reageerden in 1955 zeer scherp. De katholieke partij en de
katholieke vakbeweging hielpen mee om een zeer gezaghebbend Nationaal Comité
voor Vrijheid en Democratie op te richten, dat grote protestbetogingen tegen de
nieuwe onderwijswet van de socialistische minister Collard organiseerde;
honderdduizenden namen daaraan deel. De toon van de discussie was opmerkelijk
hoog. Theo Lefèvre, de voorzitter van de CVP, vond in februari 1955 dat de
onderwijswet beschikkingen bevatte die waren overgeschreven uit de dwangwetten
van koning Willem I, waartegen in 1830 de revolutie was uitgebroken. Een dag
tevoren had Collard de CVP van totalitaire oogmerken beschuldigd72.. In de zomer
van 1955 werd de wet door de Kamer en de Senaat aangenomen. De katholieke
actie ertegen ging echter onverminderd door.
Er kon geen twijfel aan bestaan dat België opnieuw door een schoolstrijd werd

geteisterd. Nog eenmaal beheerste het achttiende- en negentiendeeeuwse
levensbeschouwelijke conflict tussen klerikalen en antiklerikalen in volle hevigheid
de Belgische politiek. Dit is geen gering feit. Het waren ook geen geringe doeleinden
die sommige leidende figuren uit de socialistische hoek zeiden na te streven. Max
Buset (1896-1959), de voorzitter van de BSP, meende dat het socialisme antiklerikaal
behoorde te zijn en de invloed van de Kerk vooral in Vlaanderen met kracht diende
te bestrijden. Van de nieuwe schoolwetgeving werd verwacht dat zij de ontkerkelijking
van Vlaanderen zou bevorderen en als gevolg daarvan de blijvende suprematie van
de socialistische visies zou bewerkstelligen. In mei 1956 voorspelde hij dat de
socialisten het bewind in België spoedig geheel in handen zouden nemen om het
dan niet meer prijs te geven en hij stelde er een eer in te behoren tot degenen die
de laatste nagel dreven in de doodkist van het klerikalisme73.. Tegenover zulke taal
leek de katholieke nadruk op het democratische recht van de Belgische staatsburgers
om tussen de verschillende onderwijsmogelijkheden vrij en zonder financiële
belemmeringen te kunnen kiezen, voorzichtig en bescheiden, al betekende deze
vrijheid, zoals van 1950 tot 1954 was gebleken, in feite dat de CVP de uitbreiding
van het middelbare onderwijs ten bate van niet-gegoede leerlingen zoveel
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mogelijk voor de katholieken wilde reserveren.
Het conflict was ook daarom geen geringe zaak omdat het de fundamenten van

de zogenaamde pacificatiedemocratie deed wankelen. De verkiezingen van 1958
werden door ideologische scherpslijperij gekenmerkt. Dit bleek in het voordeel van
de katholieken te werken. De CVP behaalde 46,49% van de stemmen en kreeg 104
zetels, negen meer dan in 1954. In de Senaat verwierf zij de absolute meerderheid.
Al waren de verliezen van de socialisten en de liberalen niet rampzalig - te zamen
moesten zij zes zetels afstaan -, het viel toch moeilijk te ontkennen dat een zeer
groot deel van het electoraat geen duurzaam heil van hun antiklerikale agitatie
verwachtte. Van Acker trad af. De vooruitstrevende katholieke politicus Gaston
Eyskens leidde van juni tot november 1958 een homogeen minderheidskabinet. Dit
zocht naar verzoening. Zodra die bereikt was, maakte het plaats voor een degelijker
constructie. In de zomer en de herfst van 1958 viel dus de beslissing over de
schoolkwestie en de daarmee samenhangende vraag of de Belgische politiek nog
steeds werd bepaald door onverzoenbare levensbeschouwelijke antitheses die in
permanente strijd behoorden te worden uitgewerkt en verdiept dan wel door de
behoefte het bestaan daarvan berustend te erkennen en in de zorgvuldige
verdeeldheid van de zuilenstructuur te stabiliseren. De partijen kozen voor het laatste
en keerden naar de pacificatiepolitiek terug74.. De Vlaamse christen-democratische
vleugel van de katholieke partij wilde geen verdere verscherping van een strijd tegen
het socialisme die de positie van de conservatieve katholieke burgerij in Brussel en
Wallonië zou versterken. Veel socialisten raakten ervan overtuigd dat Buset en de
zijnen er onverstandig aan hadden gedaan het antiklerikalisme als motor van de
socialistische politiek te kiezen. De liberalen moesten deze neiging tot verzoening
wel volgen. Voor hen echter betekende dit meer dan voor wie ook. Zij voelden zich
genoodzaakt afstand te doen van een antiklerikale traditie die hen sinds het begin
van de negentiende eeuw had verenigd. In 1961 hervormden zij hun partij; zij gaven
haar een nieuwe naam - Partij voor Vrijheid en Vooruitgang - en een nieuw
programma, waarin bij de definitie van vrijzinnigheid niet op het antiklerikalisme
maar op verdraagzaamheid en openheid de nadruk werd gelegd.
De vorm waarin de verzoening tot stand kwam, was typerend voor de manier die

een verzuilde democratie ter oplossing van ernstige en zeer ingewikkelde conflicten
kiest: niet via een openbare parlementaire behandeling ervan maar door middel van
een nationale commissie waarin vertegenwoordigers van de drie betrokken partijen,
gesteund door onderwijsspecialisten, in een paar maanden een compromis
bewerkstelligden - in alle rust en zonder de principiële, declamatorische stijl, vereist
in een publieke discussie tussen partijen die hun kracht in levensbeschouwelijke
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geslotenheid zoeken. Dit compromis was het Schoolpact, dat in november 1958
door de congressen van de drie partijen werd aanvaard en, toen het in mei 1959 in
de vorm van een wet aan het Parlement werd voorgelegd, met alleen de stemmen
van de communisten tegen werd aanvaard. Aan de ene kant verschafte de wet aan
alle gezinshoofden een reële keuzemogelijkheid met betrekking tot het door hun
kinderen te volgen onderwijs. Alle middelbare onderwijs was kosteloos en alle
leerkrachten werden voortaan direct door de staat betaald. Maar de staat kreeg
aanmerkelijk meer ruimte om zelf scholen op te richten dan de katholieken hem in
de vroege jaren vijftig wilden geven. Het stelsel bracht dus de gelijkstelling van
openbaar en bijzonder onderwijs die Nederland al vanaf de jaren twintig kende - de
bouw van nieuwe bijzondere of vrije scholen moest overigens door de stichters zelf
worden bekostigd. Voor het katholieke en speciaal het middelbare onderwijs had
de wet zeer gunstige effecten. De kwaliteit ervan werd verbeterd en het aantal
leerlingen groeide. Het katholieke overwicht blijkt uit de cijfers. In de cursus
1958-1959 bezocht 55% van het aantal scholieren in de lagere cyclus en 61% in
de hogere cyclus katholieke scholen. En niet alleen gaf deze afloop voordeel aan
de katholieken, hij betekende ook een bevestiging en een versterking van de
verzuilde politiek, ja, hij was er een triomf van.
In mei 1954, ongeveer een maand nadat de CVP in België de verkiezingen had

verloren en enkele weken nadat in dat land de antiklerikale regering van Van Acker
was aangetreden, publiceerden de Nederlandse bisschoppen een herderlijk schrijven
van bijna vijftig bladzijden getiteld De Katholiek in het openbare leven van deze tijd.
Er was vele maanden aan gewerkt en langdurig over gediscussieerd75.. Het
mandement herhaalde al decenniën lang verkondigde theses. De katholiek behoort
zijn zuil niet alleen te handhaven maar ook te versterken alsof zij een fort is in een
vijandige omgeving. Met nadruk en op straffe van weigering der heilige sacramenten
wordt hem - zoals reeds in 1918 was gebeurd - het lidmaatschap van socialistische
maatschappelijke organisaties, in de eerste plaats het vakverbond NVV, en van alle
communistische organisaties verboden; het lidmaatschap van de PVDA wordt hem
echter slechts ontraden. Al betekende dit op zichzelf slechts de bevestiging van
oude standpunten, het feit dat de katholieken sinds 1945 in de regering zeer nauw
samenwerkten met de socialisten, naar wier vergaderingen een katholiek volgens
het mandement niet mocht gaan en naar wier radiouitzendingen hij niet regelmatig
mocht luisteren, gaf het document iets pikants. Het wekte dan ook veel commotie.
De Partij van de Arbeid, die in 1946 een doorbraakpartij had pretenderen te zijn en
waarvan inderdaad ook katholieken, verenigd in de Katholieke Werkgemeenschap,
lid waren, toonde zich ontsteld en geïrriteerd. In een verklaring van het partijbestuur
(8 juni 1954) stond te lezen
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dat zij zich voor de ernstigste situatie sinds haar oprichting geplaatst zag76.. Voor
haar kwam het mandement ook daarom als een schok omdat zij, zoals de verklaring
het uitdrukte, de vrij slechte resultaten van de Katholieke Volkspartij bij de
verkiezingen van 1952 - deze verloor toen 2% van haar kiezers en twee zetels en
was zodoende niet meer groter dan de PVDA - interpreteerde als een aanwijzing dat
de confessionele partijen politiek terrein moesten afstaan en de doorbraak dus meer
kans ging krijgen. Op een kaderdag van de PVDA een maand later vielen harde
woorden: twee vijfde van de Nederlandse bevolking, zei oud-minister Burger, wordt
door het mandement achter prikkeldraad gesloten77..
Het ligt voor de hand dat de leiders van de KVP, die zelf door het mandement

overigens waren overrompeld en er zeker niet onverdeeld gelukkig mee waren,
zulke taal op hun beurt scherp afwezen. Zij was trouwens ook niet karakteristiek
voor de toon van de maandenlange discussie. Opnieuw heerste oppermachtig het
vocabulaire waarin een uit christelijke, men zou bijna zeggen piëtistische erfenis
puttende gemeenschap de ernst van haar politieke overtuigingen probeerde uit te
drukken; opnieuw galmden grote, pathetische woorden als ‘verontrusting’, ‘droefenis’,
‘ontsteltenis’, ‘zedelijke verontwaardiging’, ‘gewetensnood’ door het land. Maar
ondanks al deze opwinding heeft het mandement op de korte termijn zijn doel wel
bereikt. Het aantal leden van de KVP, dat van ruim 400 000 in 1949 gedaald was tot
ongeveer 270 000 in 1954, steeg in 1955 tot 430 000. En terwijl de partij bij de
Tweede-Kamerverkiezingen van 1946 en 1948 ongeveer 31% van de stemmen
kreeg, in 1952 echter tot nog geen 29% terugviel, haalde ze in 1956 bijna 32% en
bleef zij daarna tot 1967 op dat niveau. Maar indien de bisschoppen hadden gehoopt
dat hun mandement de PVDA zou verzwakken, dan mislukte hun strategie. Bij de
verkiezingen van 1956 werd deze voor het eerst in de geschiedenis van het
Nederlandse socialisme de grootste partij, zowel in stemmenpercentage (32,69
tegen 31,69 voor de KVP) als in zetelaantal (50 tegen 49 in een Tweede Kamer van
150 leden).
De stijl van de discussie over het mandement typeerde in zekere zin het geestelijke

klimaat van Nederland in de jaren vijftig. De samenleving had nog vele kenmerken
van het ernstige en vrome interbellum behouden. De toon van intellectuelen die
zich in het openbare debat waagden, was plechtig en vaak zorgelijk. Men tilde zwaar
aan de noden des tijds; de cultuurcrisis, de vervaging van religieuze waarden, de
dorheid van het rationalisme, de eenzaamheid van de moderne mens vormden
thema's die aanleiding tot opbouwend proza gaven. Want hoe klaaglijk ook en hoe
sterk ook beïnvloed door sombere filosofieën als het existentialisme, de meest
gezaghebbende commentatoren wilden hun lezers naar hogere bezinning verheffen
en tonen dat men, wanneer men van het modieuze nihilisme en
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atheïsme de schillen verwijderde, tot zijn blijde verrassing een kern van christelijke
bestaans- en geloofsproblematiek overhield die men als onderdeel van de religieuze
beleving zelf interpreteerde en dus als bevestiging meer dan afwijzing ervan78.. De
protestantse socioloog-historicus P.J. Bouman (1902-1977), zelf noch filosoof noch
theoloog, was desondanks een goede vertegenwoordiger van deze intellectuele
neigingen. Al in 1938 beschreef hij in zijn Van renaissance tot wereldoorlog ‘de
tragische ontwikkelingsgang van het modernematerialisme’ maar in de herdruk van
dat boek uit 1948 achtte hij wedergeboorte en loutering na de catastrofe niet
onmogelijk. Hij had in de vroege jaren dertig een ogenblik vrij positieve belangstelling
gehad voor fascistische oplossingen van de crisis79., had echter al spoedig zijn hoop
gesteld op autoritaire maar in essentie toch democratische stromingen zoals de
Nederlandsche Unie en de Volksbeweging. Hij was een integer en gevoelig man,
een vlug lezer van immense hoeveelheden boeken, een vruchtbaar auteur die graag
een beroep op de emoties van zijn lezers deed. Zijn werk bereikte een voor die tijd
uitzonderlijk grote kring. Tijdens het interbellum was de cultuurcrisis al een gewild
thema geweest. Huizinga's In de schaduwen van morgen (1935) werd in vijf jaar
tijds zeven maal herdrukt. Boumans Van renaissance tot wereldoorlog kwam pas
in zijn tweede editie goed in de belangstelling; in 1966 verscheen de zevende druk.
Maar zijn grote populariteit dankte Bouman aan het succès fou van zijn Revolutie
der eenzamen van 1953, dat meer dan dertig maal werd herdrukt en in acht vreemde
talen werd overgezet. Ondanks de krachtige economische opleving en de groeiende
sociale zekerheden sloeg het kennelijk aan bij een enorm publiek, dat werd geboeid
door Boumans dramatische en sentimentele schetsen van de psychische en fysieke
ellende der eeuw en de (zoals dat toen heette) existentiële nood van individu en
cultuur en dat zich gesticht voelde door zijn verlangen naar een weer tot leven
gewekte religiositeit.
Kort voor Bouman ‘het lijden der eeuw’ probeerde uit te drukken door het ‘nieuwe

expressiemiddel’ dat hij meende te hebben gevonden, was in de letterkunde de
beweging van de vijftigers opgekomen die zich experimenteel noemde en
onvergelijkbaar veel radicaler met de conventionele stijl brak. Zij was, totaal anders
dan Bouman, in scherpe oppositie tegen de geest van het Nederlandse interbellum
en de naoorlogse voortzetting daarvan. De beweging ontstond in de marge van de
Cobragroep. Dit was een verband van schilders uit Kopenhagen, Brussel en
Amsterdam (hetgeen de naam verklaart) die bijeengebracht waren door de Belgische
surrealist Christian Dotremont (1922-1979). Dotremont, een gedreven man, had
zich al tijdens de oorlog verdiept in het werk van de Waalse surrealisten en hun
Parijse geestverwanten en persoonlijk contact met hen opgenomen. Hij zelf was
schilder, dichter, theoreticus en onvermoeibaar inter-
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nationalist. Gedurende de oorlog gingen sommige surrealisten, geboren
revolutionairen die zij waren, opnieuw in de revolutionaire potentie van het
communisme geloven. Dotremont deed daar met hartstocht aanmee. In 1947 stichtte
hij samen met een Franse collega de beweging ‘Le surréalisme révolutionnaire’.
Veel kwam daarvan niet terecht. Dank zij persoonlijke ontmoetingen kon Dotremont
zijn basis verleggen. De Fransen verdwenen uit zijn kring, Denen en Nederlanders
vervingen hen. De schilders Karel Appel (1921), Constant (C.A. Nieuwenhuys, 1920)
en Corneille (C.G. van Beverloo, 1922) vestigden in de zomer van 1948 in
Amsterdam een Experimentele Groep Holland, die eind 1948 door Dotremont met
de Brusselse en Kopenhaagse kunstenaars tot Cobra werd verbonden80.. In november
1949 presenteerde deze zich op een geruchtmakende tentoonstelling in Amsterdam.
Een aantal Nederlandse letterkundigen voelde zich aan deze richting verwant, sloot
zich erbij aan en begon omstreeks 1950 experimentele literatuur te schrijven.
Lucebert (L.J. Swaanswijk, 1924), die net als Dotremont schilder en dichter was,
gold al spoedig als de beste vertegenwoordiger van de beweging. Het jeugdwerk
van de Vlaming Hugo Claus (1929) werd eveneens tot deze vijftiger-poëzie gerekend.
Maar de later als de meest prominente romanschrijvers van deze generatie
beschouwde auteursW.F. Hermans (1921) en Gerard van het Reve (1923) toonden
weinig verwantschap met de experimentele richting en het zou niet moeilijk zijn
andere, ongeveer even oude literatoren van betekenis te noemen die een geheel
andere weg gingen dan de zogenaamde vijftigers. De vijftigers beheersten het terrein
in mindere mate dan in de negentiende eeuw de tachtigers hadden gedaan. Zij
hadden geen tijdschrift van dezelfde orde als De Nieuwe Gids en de impulsen die
zij gaven, hadden niet zo'n langdurige werking als die van de beweging van tachtig.
Geheel afziende van de waarschijnlijk trouwens zinloze vraag of hun werk in kwaliteit
dat van de tachtigers evenaarde, kan men zeggen dat hun invloed op de generatie
waartoe zij behoorden kleiner was en hun plaats in de Nederlandse
cultuurgeschiedenis beperkter.
Het belang dat zij historisch gezien, los van artistieke waarden, hadden was vooral

dit. Puttend uit buitenlands expressionisme, dadaïsme en surrealisme van de jaren
1910 en 1920 - Dotremonts inspiratie was hun niet voorbijgegaan - deden zij geen
poging deze zaken aan de Nederlandse mentaliteit aan te passen, braken zij er niet
de spits van af zoals de Nederlandse filosofen en theologen deden met
fenomenologie en existentialisme, maar wilden zij hen integendeel gebruiken als
projectielen om een bres te schieten in de ommuring van de Nederlandse geest. Zij
bekommerden zich in het geheel niet om zuilen en religie. Zeker, enkelen van hen
hielden zich onledig met nogal zwaarwichtige theorieën over het ware wezen van
de nieuwe poëzie en bij hen en anderen ontbraken ook de
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obligate verwijzingen naar het catastrofale karakter van de oorlogs- en
naoorlogsgeschiedenis niet (evenmin trouwens als demening dat zij een avant-garde
vormden, dat avant-gardes van nature links zijn, dat het communisme de ware
vertegenwoordiging van links is en hun beweging dus het revolutionaire marxisme
moest omhelzen). Toch was hun toon over het algemeen licht, ondramatisch,
onsentimenteel en ondogmatisch. Zij spraken overigens niet met één stem en voor
zover ze het deden, deden ze het slechts een paar jaren. Zij hadden eigenlijk ook
geen programma.Wat zij gemeen hadden was hun liefde voor de ongebonden vorm
en hun besluit om het intellectualistische karakter van de in Nederland overheersende
literaire stijl te doorbreken en in beelden en klanken ‘diepere’ werkelijkheden uit te
drukken dan het verstand omschrijven kan; het was ook hun afkeer van academisme.
Zij waren in meerderheid geen oud-gymnasiasten, zij kwamen niet uit gezinnen die
hun kinderen een universitaire opleiding wilden geven. Al omstreeks hun twintigste
jaar improviseerden zij een eigen levensvorm die niet de betrekkelijke zekerheid en
het perspectief van een studentenbestaan had. Voor het eerst in de geschiedenis
van de negentiende en twintigste eeuw manifesteerde zich in Nederland een groep
poëten zonder kennis van de klassieken en zonder een academische titel of de
hoop daarop. Waren zij late representanten van een stijl die omstreeks 1920 had
gebloeid in Duitsland en Frankrijk? Zij zelf erkenden zich daaraan nauw verwant te
voelen. Hun originaliteit was echter dat zij de pessimistische trekken van het
oorspronkelijke dadaïsme en surrealisme niet overnamen81., integendeel, zij
gebruikten hun exuberante uitdrukkingswijze vaak om de realiteit van alle mogelijke
intense en ongelimiteerde vreugden aan te tonen. Zodoende bevonden zij zich in
oppositie niet alleen met desperate ondergangsfilosofieën uit de jaren 1910 en 1920
maar ook met het ascetisme en de discipline waardoor het naoorlogse Nederland
werd gekenmerkt.
In De Nieuwe Gids werden emoties en opinies tot uitdrukking gebracht die

natuurlijk niet als produkten van sociale omstandigheden kunnen worden beschouwd
maar die toch karakteristiek lijken voor de modernisering en de nervositeit van de
maatschappij in de jaren 1880. De beweging van de experimentelen was niet
karakteristiek voor de jaren 1950. De stabiliteit van de maatschappij was uitzonderlijk
groot, zoals één simpel feit toont: van 1945 tot 1958 heeft de socialist Willem Drees
(1886) van alle kabinetten deel uitgemaakt, de laatste tien jaar als minister-president.
In deze waardige en bekwame figuur heeft de PVDA het type leider geleverd dat de
ARP in de jaren dertig in Colijn bezat maar dat overigens in de Nederlandse
geschiedenis niet vaak is voorgekomen. In hun politieke functie waren Colijn en
Drees geen ingewikkelde en dramatische persoonlijkheden als Van Oldenbarnevelt,
Johan de Witt en koning-stadhouder Willem III, geen
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ondanks hun huiselijkheid hooghartige en slappe bestuurders als de
raadpensionarissen en stadhouders van de achttiende eeuw, geen intellectualistische
originelen als Van Hogendorp en Thorbecke, geen nerveuze en scheppende
demagogen als Kuyper, Domela Nieuwenhuis en Troelstra, geen soepele tactici als
Heemskerk en Cort van der Linden, maar nuchtere mannen, scherpzinnig, degelijk,
krachtig, evenwichtig en trouw aan hun - overigens radicaal verschillende -
beginselen. Vastberadenheid en eenvoud, dat waren de eigenschappen die de
Nederlanders in dit stadium van hun democratie blijkbaar van hun voormannen
verlangden.
Drees heeft er in deze jaren voor gezorgd dat zijn partij in de regering een

belangrijke plaats bleef innemen en dat de socialistische vakbeweging het zuinige
beleid bleef steunen. Hij heeft er niet voor kunnen zorgen dat de politiek van het
kabinet een socialistisch karakter kreeg. Daartoe ontbrak de partij de steun van de
bevolking. Het gehele linkse blok, de communisten meegerekend, kreeg bij de
Tweede-Kamerverkiezingen van 1946 bijna 40% van de stemmen, een op zichzelf
groot succes en een daarna nooit meer herhaald hoogtepunt, maar desondanks
bijna 15%minder dan het totaal van de kiezers die op de verschillende confessionele
partijen stemden. In de jaren vijftig en zestig was dat verschil nog enkele percenten
groter; pas in de jaren zeventig werd het, als gevolg van het teruglopen van de
aantrekkingskracht der confessionelen, zo gering dat de twee blokken bijna in
evenwicht kwamen. Zelfs wanneer men dus socialisten en communisten (en later
ook de socialistische pacifisten) samenvoegt en als een progressieve opinie tot een
soort eenheid maakt, vormde dit geheel een minderheid die na 1948 steeds flink
onder de 40% bleef. En men kan, zeker in de Koude-Oorlogsjaren, de zeer trouw
aan de Sovjet-Unie verbonden communisten - in 1951 werd daarom én in België
én in Nederland ambtenaren verboden lid van de communistische partij te zijn -
redelijkerwijze niet verwant achten aan de met diepe overtuiging en zonder reserves
voor het Atlantische verbond opterende socialisten. De tegenstelling tussen het
sovjetsysteem en de parlementaire democratie was voor de mensen van deze tijd
zo overheersend dat het zinloos is tussen beide groepen enige intellectuele en
emotionele samenhang te veronderstellen op grond van de gemeenplaats dat zij
beide ‘links’ en ‘progressief’ waren. Het ‘linkse’ blok werd gespleten door een
onvergelijkbaar veel diepere scheur dan het blok van de confessionelen, hoewel
katholieken en antirevolutionairen het enige jaren zozeer met elkaar oneens waren
dat het tot 1952 duurde eer de ARP naast de KVP in een kabinet zitting nam. De PVDA
stond dus alleen, de KVP, veruit de grootste van de confessionele partijen, vond in
elk geval vanaf 1952 bij antirevolutionairen en christelijk-historischen begrip en
steun.
Tot december 1958 heeft de PVDA aan de regeringen deelgenomen. Naar-
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mate zij echter sterker werd en haar visie scherper formuleerde, groeide bij de KVP,
haar voornaamste coalitiepartner, de vrees dat deze roomsrode samenwerking op
den duur een voor de katholieken schadelijk effect zou hebben. Zowel bij de
verkiezingen voor de Tweede Kamer als bij die voor de Provinciale Staten - in 1950,
1952, 1954, 1956 - behaalden de socialisten successen. Bovendien gaven zij in
1951 een rapport uit - De weg naar vrijheid - dat een algemene, met precisie
omschreven visie bevatte op de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen en op
de overheidstaak ter verwerkelijking daarvan. J.M. den Uyl (1919), de directeur van
het wetenschappelijk bureau van de partij, was de hoofdredacteur van dit plan dat
een boekwerk van ruim 400 bladzijden vormde. De socialisten wilden de overheid
krachtige wettelijke instrumenten verschaffen om de markteconomie en de
arbeidsverhoudingen te ordenen. Dank zij een dergelijke regulering zou een
maatschappij kunnen ontstaan die, het kapitalisme voorbij, alle mensen de vrijheid
tot zelfontplooiing zou geven, een zelfontplooiing echter niet gezien als puur
individualistische zelfvervolmaking in de privé-sfeer maar als dienst aan de
gemeenschap in een gezindheid van opoffering en verantwoordelijkheid.
Nationalisering en socialisering van bepaalde industriële en financiële bedrijfstakken,
overheidsleiding bij de produktie, een wet op de investeringen werden in het boek
besproken als middelen om een grotere materiële en culturele gelijkheid en, bij alle
gewenste en bevorderde economische dynamiek en groei, een sterker gevoel van
sociale samenhang te scheppen. Nergens echter zou deze vorm van socialisme
ook maar de suggestie mogen wekken dat het in enig opzicht met het totalitarisme
van de Sovjet-Unie vergelijkbaar was. Dit was geen planning tot slavernij, dit was
planning tot vrijheid. Maar planning was het, een ook met nadruk als zodanig
aangekondigd vervolg op het plansocialisme van de jaren dertig. Het was overigens
de laatste keer dat de PVDA het nuttig en mogelijk vond een allesomvattend en tot
in de details uitgewerkt plan voor de toekomst te beramen82.. In de steeds
ingewikkelder wordende sociale, economische en ideologische omstandigheden
van de volgende decenniën werd het blijkbaar ongewenst geacht een dergelijke
toch altijd enigszins avontuurlijke totaalvisie te formuleren.
De katholieken hadden voor deze denkbeelden geen sympathie. In

overeenstemming met hun traditie wilden zij ook in de toekomst de staat alleen daar
regelend laten optreden waar geen maatschappelijke organen aanwezig waren om
leiding te geven; naar hun mening zou, nu de economische en sociale ordening in
de wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie een zeer degelijke grondslag had
gekregen, de regulerende functie van de overheid moeten worden ingekrompen.
Het viel hun daarom gemakkelijk de socialistische regelzucht te bekritiseren. Minder
gemakkelijk was het voor hen om een nieuw thema te vinden waarmee zij
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hun electoraat konden mobiliseren of in elk geval vasthouden. Enkele jaren lang
hebben zij zich ingespannen om van wat zij ‘bezitsvorming’ noemden een hoofdpunt
in de discussie te maken. Ook de financieel weinig draagkrachtigen moesten de
gelegenheid krijgen belangrijke zaken, vooral natuurlijk een woning, in eigen bezit
te verwerven. Op een of andere manier is de KVP er niet in geslaagd dit onderwerp
in het centrum van de belangstelling te plaatsen. In de politieke discussie vormde
het echter toch een nuttig wapen. Wanneer de KVP, zoals herhaaldelijk gebeurde,
de belastingdruk wilde verlagen of een verhoging ervan wilde voorkomen, dan kon
zij een ideaal verdedigen. Naar haar inzicht immers mocht de belastingbetaler niet
worden gedwongen zijn dank zij de welvaart groeiende middelen in de kas van de
bevoogdende overheid te storten maar diende hij deze te gebruiken om zijn positie
in de maatschappij door het verkrijgen van eigendom te versterken. Stel dat het
economische systeem in Nederland nog steeds een kapitalistisch karakter had (wat
overigens niet eens geheel zeker was), wat voor bezwaar zou men dan tegen dit
regime nog kunnen maken wanneer de overgrote meerderheid van de bevolking of
van de gezinnen in het bezit van kapitaal zou zijn of met enige inspanning kon
komen en de meeste inwoners dus zelf kapitalisten werden?
De regeringen van de jaren vijftig, beheerst door de PVDA en de KVP, hadden het

veel gemakkelijker dan hun voorgangers tussen 1945 en 1950. De economie
ontwikkelde zich snel, dank zij de wereldconjunctuur en dank zij het vanaf 1949
ingezette, zeer zorgvuldige en nauwkeurige industrialisatiebeleid. In de jaren 1950
groeide het reële bruto nationaal produkt in Nederland gemiddeld per jaar met bijna
5%83.. Bovendien veranderde de aard van de industriële activiteiten wezenlijk. Nog
in 1950 was het de produktie van voedingsmiddelen, textiel, schoenen en kleding
die de meeste aandacht vroeg; in de jaren vijftig kwam het accent in veel grotere
mate te liggen op de chemische en de metaalnijverheid en - vooral natuurlijk na de
vondst van het aardgasveld in Slochteren in augustus 1959 - de produktie van
energie. Uiteraard had de economische expansie, die al in de jaren vijftig groter
was dan ooit tevoren en die slechts door korte recessies (in 1951-1952, in 1957-1958)
licht werd verstoord, gevolgen voor de Nederlandse levenswijze. Deze werd door
de regeringen en de haar steunende vakbeweging echter voorzichtig onder controle
gehouden. Het regime van de loonbeheersing bleef gehandhaafd. In 1954 liet de
regering voor het eerst een algemene loonsverhoging toe die meer dan een
aanpassing aan gestegen prijzen, namelijk een reële inkomstenvermeerdering
betekende. Desondanks was het Nederlandse loonkostenpeil in deze periode nog
steeds lager dan in de rest van Europa, eenmerkwaardig incident in de geschiedenis
van een land dat sinds eeuwen juist een hoog
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loonpeil had gekend. Daardoor groeiden de winsten in zeer redelijk tempo, wat tot
gevolg had dat de inkomensongelijkheid toenam. Per hoofd van de bevolking steeg
het nationale inkomen tussen 1947 en 1959 met 149% maar het brutoloon van
handarbeiders slechts met 105%84.. Uiteraard wisten ook de vakbonden dit. Zij
aanvaardden het echter niet alleen, ze vonden het zelfs gunstig omdat door zulke
winsten die uitbreiding en vernieuwing van het produktieapparaat werden mogelijk
gemaakt die voor het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen vereist waren. Het feit
van de nog steeds grote bevolkingsgroei - ondanks het negatieve migratieoverschot
steeg het aantal inwoners tussen 1950 en 1958 met één miljoen - en de herinnering
aan de werkloosheid in de jaren dertig wogen zwaarder op de schalen van het beleid
dan het verlangen naar grotere consumptie en vrijheid.
In 1945 en de volgende jaren werd de samenwerking van socialisten en

katholieken gezien als een voorwaarde voor een coherente herstelpolitiek. Toen
het herstel in de jaren 1950 was voltooid, was deze coalitie minder noodzakelijk en
sleet het wederzijdse vertrouwen weg. Fundamentele problemen wist men te
vermijden. De door het vasthouden aan Nieuw-Guinea snel vijandig wordende
verhouding met Indonesië aanvaardde men voorlopig met een zekere berusting.
Ook zorgde de regering ervoor dat de mystiek-religieuze, naar een met de
Koude-Oorlogspolitiek moeilijk verzoenbaar pacifisme neigende getuigenissen die
koningin Juliana herhaaldelijk naar buiten bracht, geen debat van fundamentele
betekenis veroorzaakten85.. De partners werden het over zaken van betrekkelijk
grote proportie zonder veel moeite eens. Trouwens, over de buitenlandse en de
defensiepolitiek en over het beleid tegenover het Koninklijk Huis bestond in Nederland
in het algemeen eigenlijk heel weinig onenigheid. Het waren daarom geen
dramatische spanningen die de rooms-rode coalitie in 1958, na dertien jaren trouwe
dienst, deden uiteenvallen. Het laatste, vierde kabinet van Drees struikelde in
december 1958 over een lage drempel. Dit was een zachte val. De partners stonden
rustig op en gingen zonder veel boze woorden en met een gevoel van opluchting
uiteen.
Ook in België vormden de jaren vijftig een periode van economische expansie

en welvaart. Toen koning Boudewijn op 17 april 1958 de eerste naoorlogse
wereldtentoonstelling opende - de vorige had in 1939 in New York plaatsgevonden
- sloot hij een periode af waarin het België ondanks al zijn politieke problemen
uitzonderlijk goed was gegaan, zoals ieder die Expo '58 bezocht, met eigen ogen
kon constateren. Het reële Belgische loonpeil was nog steeds aanmerkelijk hoger
dan het Nederlandse, het nationale inkomen per hoofd van de bevolking groter, het
leven ook voor de arbeiders gemakkelijker, hun koopkracht sterker. De Nederlanders
bezaten minder personenauto's en televisietoestellen - beide landen be-
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gonnen in deze jaren op kleine schaal de televisie in te voeren. De Belgische frank
was een sterke munt. De liberale minister van Financiën verklaarde in april 1955
dat de frank de Europese dollar was en dat zou blijven86.. Er was een overvloed van
materiaal waarmee de Belgische voorsprong op Nederland en andere landen
cijfermatig kon worden aangetoond. En in vergelijking speciaal met Nederland had
België ook daarom op korte termijn minder zorgen omdat ten eerste zijn bevolking
nauwelijks groeide - de bevolkingsaanwas kwam in de jaren vijftig niet hoger dan
0,6% per jaar, het laagste groeicijfer in Europa op Oostenrijk en Italië na, terwijl hij
in Nederland per jaar 1,3% was, de hoogste na Turkije87. - en ten tweede het land
geen onoverkomelijke moeilijkheden met zijn Afrikaanse kolonie scheen te hebben
en profijt vond bij de krachtige economische expansie die ook Kongo kenmerkte.
Toch was het voor de nauwkeurige waarnemer duidelijk dat deze fase en deze

vorm van voorspoed langzamerhand bezig waren hun grootste kracht te verliezen.
Natuurlijk, de Belgische economie ontwikkelde zich. In de jaren vijftig groeide het
nationaal produkt met een jaargemiddelde van 2,9%. Dit was echter een van de
laagste groeicijfers in Europa88.. Natuurlijk, de geringe bevolkingsaanwas maakte
dat het land allerlei problemen die elders urgent werden, niet kende, maar zij leek
om ten minste twee redenen voor de toekomst gevaarlijk: het percentage ouderen
was in 1960 in België groter dan ergens anders in de westerse wereld en zo
onevenwichtig als de leeftijdsopbouw dreigde te worden, zo onevenwichtig werd
ook de verhouding tussen Vlaanderen en Wallonië. Vlaanderen immers groeide,
Wallonië niet, en de vraag rees wat er met de in 1944 zo krachtig herstelde
eenheidsstaat zou gebeuren wanneer het grootste deel van de Belgische bevolking
Vlaams was en zich niet langer in de unitaire structuur wilde schikken. Het was niet
moeilijk om te voorspellen dat de spanningen tussen de taalgemeenschappen
zouden toenemen. En het was, ten slotte, niet betwijfelbaar dat de relatie met Kongo
grondig herzien zou moeten worden. Op het dank zij de wereldtentoonstelling voor
België zo glorieuze jaar 1958 volgden al zeer spoedig ernstige crises en troebelen.
Terwijl Nederland soepel en snel de periode van hoogconjunctuur in de jaren zestig
binnengleed, moest België enorme hindernissen opruimen voor de weg daarheen
vrij was.
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XIII. Experimenten, 1958-1973
1. België, het Kongoprobleem en de Eenheidswet

De Belgische koloniale geschiedenis kent twee grote crises. De eerste leidde in
1908 tot de overname van Leopold II's Kongorijk door de Belgische staat. De tweede,
die zeer veel korter duurde en, op zichzelf beschouwd, voor het moederland eigenlijk
minder ingrijpend was, leidde een halve eeuw later tot de afstoting ervan. Door
allerlei omstandigheden, deels van externe aard, is de Belgische dekolonisatie een
verwarrend en, al hadden de hoofdpersonen geen heroïsche statuur, in sommige
van zijn aspecten dramatisch bedrijf geworden. Toch ging ze sneller en nonchalanter
dan de Nederlandse en liet ze minder rancune na, minder spijt ook, minder droefenis
bij de bevolking van de koloniserendemogendheid om het verlies van een schitterend
bezit dat de rang, de waardigheid en de culturele rijkdom van het moederland had
vergroot.
In 1960 gaf België zijn kolonie onafhankelijkheid. De grondwet en het

regeringsstelsel van de nieuwe republiek Kongo waren ontworpen naar het Belgische
model. Het bleek onmogelijk deze behoorlijk toe te passen. In 1965 greep Joseph
Désiré Moboetoe, een oud-sergeant van het Belgische koloniale leger die na 1960
hoog in de militaire hiërarchie was opgeklommen, de macht. In 1967 liet hij bij
referendum de grondwet herzien en werd onder zijn presidentiële dictatuur een
constitutionele basis geschoven. Van dat zelfde jaar dateerde zijn Mouvement
Populaire de la Révolution (MPR), de Volksbeweging der Revolutie. In 1971
veranderde hij de naam van zijn staat in Zaïre. In 1974 kondigde hij een nieuwe
grondwet af1.. Verenigd in de boezem van de Volksbeweging der Revolutie en geleid
door het moboetisme, zo staat in de preambule, zich bewust van zijn
verantwoordelijkheden tegenover God, de voorvaderen, Afrika en de wereld, verklaart
het volk van Zaïre plechtig deze grondwet te aanvaarden. Authenticiteit, mobilisatie
van de massa's onder de leiding van de Volksbeweging, handhaving van de
mensenrechten, morele en geestelijke ontplooiing van alle Zaïrezen - met dit soort
woorden rechtvaardigden Moboetoe en zijn aanhangers hun dictatuur, de dictatuur
over een land dat al in het jaar dat het onafhankelijk werd, in totale chaos dreigde
onder te gaan en waaraan in de jaren daarna geen passende oplossing voor de
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economische en politieke problemen werd aangewezen. Een onmondige,
slechtgevoede en -opgeleide bevolking, een kleine stedelijke elite die in meerderheid
haar materiële belangen zonder enige ingetogenheid behartigt, een president wiens
baatzucht spreekwoordelijk is en een economie die bijna geheel afhankelijk is van
het westerse kapitalisme en van westerse hulp, dat was in de jaren 1970 de
werkelijkheid van de soevereine staat Zaïre, erfgenaam van een door de toenmalige
Belgische heersers nog in de jaren vijftig hooggeprezen, voorbeeldige kolonie, wijs
bestuurd, welvarend en stabiel.
Het is niet moeilijk in het Belgische kolonisatiestelsel lacunes en tegenstrijdigheden

aan te wijzen die helpen verklaren waarom de dekolonisatie dermate wanordelijk
verliep dat de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Dag Hammarskjöld,
die er nauw bij was betrokken en die bij een vliegtuigongeluk in Afrika de dood vond
(1961), op een gegeven ogenblik moest constateren: in Kongo is geen enkele orde,
er is zelfs niet iets dat men anarchie kan noemen2.. Toch werd de staat Kongo als
zodanig en werd ook de economische structuur ervan na de onafhankelijkheid
gehandhaafd. De door Leopold II vrij willekeurig uit het Afrikaanse continent gesneden
en tot een rijk samengebrachte groep territoria bleef als eenheid voortbestaan. Hoe
gerechtvaardigd de kritiek op de Belgische kolonisatiepolitiek waarschijnlijk is en
hoe juist het verwijt dat de aard ervan te beperkt was, zij heeft desondanks
staatkundige en economische feitelijkheden geschapen die zelfs in de totale
verwarring van de dekolonisatie niet ten onder zijn gegaan. Blijkbaar hebben de
Belgische kolonisatoren dingen gedaan, verbanden gelegd, een werkelijkheid van
samenhangende activiteiten opgebouwd die een zekere weerstandskracht en
permanentie bezitten.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd van Kongo ten bate van de geallieerde

oorlogvoering een zodanige inspanning gevraagd dat de rust van de kolonie enkele
malen door de al te zwaar belaste, zowel Europese als inheemse werknemers vooral
in de mijnen werd verstoord. Al kreeg de onrust geen werkelijk gevaarlijke proporties
en al had zij bovendien geen enkel politiek doel, zij werd toch beschouwd als een
indicatie dat men niet kon doorgaanmet de vergroting van de economische produktie
wanneer men niet enige fundamentele wijzigingen in het bestel aanbracht. Een van
de belangrijke problemenwas de arbeidskracht. In vergelijkingmet andere Afrikaanse
landen bezuiden de Sahara was Kongo hooggeïndustrialiseerd maar de mijnbouw
en de fabrieken vroegen als gevolg van hun betrekkelijk lage graad vanmechanisatie
om veel arbeiders. Ook voor de aanleg van wegen en spoorwegen hadmenmensen
nodig en de overheid moest in veel gevallen tot een soort dwangstelsel overgaan
om voldoende mannen voor deze arbeid te vinden. Aangezien echter ook delen van
de
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landbouw voor de export werkten - en ook daarin heerste een arbeidsplicht - terwijl
uiteraard voor de teelt van produkten bestemd voor de eigen bevolking eveneens
arbeidskrachten nodig waren, bleek meer voorzichtigheid vereist. De oplossing die
men hiervoor na de oorlog probeerde te vinden, paste bij de geest van deze jaren
in Europa; dank zij modernisatie en mechanisatie moest de produktiviteit in alle
sectoren van de economie worden opgevoerd. Daartoe waren uiteraard investeringen
noodzakelijk maar bovendien moest wat meer opleiding worden gegeven aan die
elementen van de inheemse bevolking die de nieuwe uitrusting gingen hanteren en
onderhouden. Aangezien zo'n economisch plan, al weer geheel volgens de in de
naoorlogse tijd in Europa vanzelfsprekende normen, een sociale component
veronderstelde, werd ook aan de woningbouw, de medische zorg, de ziekenhuizen
aandacht besteed en daarvoor moesten verpleegkundigen en laboranten worden
opgeleid.
Het eigenaardige van de naoorlogse situatie was dat de Belgen, die ondanks

enkele slappe probeersels in het moederland geen planeconomie invoerden, in hun
kolonie een tienjarenplan opstelden (1949) en tot op zekere hoogte ook realiseerden.
De kosten ervan werden overigens alleen door de kolonie zelf opgebracht. Engeland
en Frankrijk droegen aan de ontwikkeling van hun Afrikaanse gebieden direct vanuit
Londen en Parijs heel wat meer bij dan Brussel aan Kongo3.. Bovendien ontbrak in
de Belgische sociaal-economische planning elk politiek element en ook dat had,
vergelekenmet de Franse en Britse houding, iets origineels. Trouwens, zelfs wanneer
men het Belgische tienjarenplan voor Kongo stelt naast de vanaf 1901 in
Nederlands-Indië gevoerde ethische politiek, blijkt de Belgische visie van na 1945
merkwaardig ouderwets. De vroeg-twintigste-eeuwse ethische politiek immers had
de pretentie een (overigens zonder twijfel zeer langzaam en mogelijk nog honderd
of honderden jaren durend) proces van ontvoogding op gang te brengen. In de
Belgische politiek van een halve eeuw later lag dit niet besloten.
Vandaar ook dat het onderwijsstelsel in de Belgische koloniën een vorm had die

in feite en in principe afweek van wat in de andere Afrikaanse koloniën werd gedaan.
Het werd namelijk niet gebruikt om een inheemse elite op te leiden die op een
gegeven ogenblik het bestuur van de Europeanen zou kunnen overnemen, maar
om een relatief groot deel van de zwarte bevolking enige kennis van het Frans bij
te brengen, en lezen, schrijven en rekenen te leren. Daarnaast moest het voorzien
in de behoefte aan iets meer geschoolden, arbeiders, lagere ambtenaren,
kantoorbedienden, verpleegkundigen. Maar het gaf geen hogere opleidingen. Pas
in 1954 werd in Leopoldstad een katholieke universiteit opgericht; in 1955 kwam in
Elizabethstad een rijksuniversiteit tot stand. De aantallen zwarte studenten bleven
echter klein. En het duurde tot vlak voor de uitroeping
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van de onafhankelijkheid in 1960, eer zwarte Kongolezen aan scholen en
universiteiten in België zelf mochten gaan studeren. In dit opzicht handelden de
Brusselse regering en het koloniale bestuur eveneens totaal anders dan Frankrijk,
Engeland, en natuurlijk Nederland, dat in de vooroorlogse periode studenten uit
Indië ook in Nederland hoger onderwijs had geboden. Het resultaat van deze hele
opzet was dat in 1960 niet minder dan 70% van de Kongolese kinderen op
lagere-schoolleeftijd inderdaad in een school stond ingeschreven (al volgden velen
het onderwijs waarschijnlijk vrij kort) maar de verschillende vormen van middelbaar
onderwijs slechts voor een klein aantal leerlingen werkten. Terwijl in 1960 - op een
inheemse bevolking van ongeveer dertien miljoen - 1 644 000 kinderen op een
lagere school zaten, hadden de verschillende middelbare scholen ongeveer 29 000
leerlingen en bezaten in totaal nog geen twintig inheemse Kongolezen een
niet-theologische universitaire graad4..
Het economisch-sociale tienjarenplan (1949-1959) werd dank zij de gunstige

conjunctuur een succes voor de ondernemers en de arbeiders die zij in dienst
hadden. Daarom is het zeker niet onbegrijpelijk dat de toon van Belgische
beschouwingen over Kongo gedurende deze periode in het algemeen heel positief
was. Ook een zeer nuchtere Nederlandse onderzoeker die in de jaren vijftig door
Kongo reisde om na te gaan of de Nederlandse ontwikkelingspolitiek in Nieuw-Guinea
profijt kon trekken uit de Belgische ervaringen, toonde veel respect voor de Belgische
inspanningen5.. Er waren cijfers genoeg om aan te tonen dat de investeringen in de
kapitalistische industrie en de voor de export werkende landbouw zeer sterk
toenamen, dat de produktie van de mijnbouw (koper, tin, kobalt, zink enz.) en de
landbouw (onder andere maïs en koffie) enorm groeide en dat er bovendien in de
steden een industrie voor de lokale consumenten ontstond (levensmiddelen,
schoenen, textiel) die zich gunstig ontwikkelde en - belangrijk feit nu in de grote
industrie veel arbeidsplaatsen door de mechanisatie verloren gingen of wegens de
moeilijkheid van het werk alleen door Europeanen konden worden bezet - wat
werkgelegenheid schiep. Er waren eveneens voldoende cijfers die bewezen dat de
reële inkomsten van de in loondienst werkende zwarte Kongolezen - ruim eenmiljoen
mensen - bijna verdubbelden6., dat de uitgaven voor onderwijs en sociale hulp
aanmerkelijk werden uitgebreid (van 0,7 tot 4,3 miljard Belgische frank7.), dat de
arbeidersmassa dank zij de invoering van minimumloon, kinderbijslag, pensioen
grotere maatschappelijke zekerheid kreeg. Deze gegevens staan vast8.. Ook staat
vast dat de ontwrichting van de staat, de economie, het transport, die direct op de
onafhankelijkheidsverklaring van 1960 volgde en vele jaren aanhield, aan de opgang
voorlopig een einde maakte.
Het rampzalige hiervan was dat Kongo naast de betrekkelijk kleine secto-
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ren van de economie die tot ontwikkeling waren gebracht en na 1960 ernstige schade
leden, geen gezonde maatschappelijke en economische structuren bezat waarop
het in deze tijden van onrust en nood kon terugvallen. Ook tijdens de voorspoedige
jaren vijftig leefde de massa van de bevolking die geen inkomsten uit loon had - dat
wil zeggen, meer dan 80% van de volwassenen - in armoede. De overgrote
meerderheid van de zwarten woonde natuurlijk op het platteland. Tijdens de oorlog
was zij uitgeput door de verplichte arbeid in de voor de export werkende plantages
en in de wegenbouw. Na de oorlog ging het haar niet veel beter. In Midden-Afrika
waren, schijnt het, weinig boeren armer dan die in Kongo9.. De overheid heeft geen
landbouwhervormingen kunnen en willen doorvoeren en zij had trouwens in dit door
rationalisatie en mechanisatie geobsedeerde tijdvak geen duidelijke visie op een
met deze middelen blijkbaar niet oplosbaar probleem. Dit wil dus zeggen dat de
economische ontwikkeling weliswaar kwantitatief zeer groot was maar het leven
van meer dan driekwart der bevolking nauwelijks bereikte. Bovendien werd de
ontwikkeling volkomen door Europees kapitaal en Europese ondernemingen
beheerst; dit versterkte het enclavekarakter van de betrekkelijke welvaart en
moderniteit. De blankeminderheid, die slechts één procent van de in Kongo wonende
bevolking vormde, bezat onvergelijkbaar meer goederen dan de zwarte massa,
verdiende 42% van het nationale inkomen en 45% van het inkomen uit lonen. Het
in Kongo geïnvesteerde kapitaal behoorde in hoofdzaak aan vier Belgische financiële
groepen die nauw met de koloniale overheid samenwerkten; van die vier had de
Société Générale verreweg het grootste aandeel in de Kongolese economie10..
Ondanks de groeiende industrie in consumptiegoederen, die werd gevoed door
buitenlands kapitaal van kleinere omvang, waren de monopolistische trekken van
het Kongolese systeem nog steeds absoluut overheersend. Het spreekt vanzelf dat
in een dergelijk systeem de mogelijkheden en belangen der Brusselse, van de
wereldmarkt afhankelijke houdstermaatschappijen centraal stonden. De moderne
sectoren van de Kongolese economie behoorden - om deze terminologie te gebruiken
- tot de periferie van het economische wereldsysteem dat op zijn beurt als het ware
aan de rand van de Kongolese maatschappij bleef en, voor zover het erin doordrong,
de welvaart van de plattelandsbevolking bepaald niet bevorderde. Tien, twintig jaar
nadat Kongo onafhankelijk werd verklaard, was er in deze situatie nog geen
fundamentele verandering gekomen.
Dat dit hele Belgische stelsel op den duur niet houdbaar kon zijn, spreekt vanzelf;

geen enkel stelsel is dat. Dat het te strak was, te weinig soepel om te voldoen aan
de eisen die uit het wezen ervan zelf voortkwamen, is misschien juist maar vormt
tegelijk een generalisatie met weinig concrete inhoud. Dat de massa van de
bevolking, geleid door een nationalistische
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elite, met onbedwingbare vurigheid heeft gestreefd naar bevrijding uit de Belgische
overheersing, is niet waar. Evenmin is het waar dat de inheemse elite
indrukwekkende vormen van patriottische ijver heeft ontwikkeld. Iets van al deze
elementen was in de voorbereiding tot de dekolonisatie ongetwijfeld aanwezig. De
lacunes in het koloniale stelsel, de financieel voor België bepaald zeer
onaantrekkelijke kosten die het op den duur noodzakelijk zou meebrengen, de
verbittering en wanhoop van overgrote delen der bevolking, de ergernis van de wat
beter opgeleiden over het feit dat hun ambities maar zeer ten dele werden vervuld
- het zijn natuurlijk factoren van belang geweest die de gang van zaken mogelijk
gemaakt of in elk geval beïnvloed hebben. Noch elk van hen apart noch alle te
zamen maken echter de indruk doorslaggevend te zijn geweest. Uit de interne
spanningen in de kolonie en in het koloniale systeem kan de dekolonisatie niet
worden verklaard. In 1960 was de crisis, zo lijkt het, niet zo groot dat zij wel moest
leiden tot Belgiës besluit zijn koloniale politiek niet zozeer te herzien als wel volledig
op te geven en Kongo van de ene dag op de andere onafhankelijkheid aan te bieden.
Waarschijnlijk zijn het vooral drie constateringen geweest waardoor de Belgische

regering in 1960 tot haar besluit is gebracht: ten eerste, dat er in de late jaren vijftig
in Kongo een onrust en onzekerheid waren ontstaan die, hoewel op zichzelf niet
dramatisch, in elk geval het door de Belgische betrokkenen verspreide beeld van
de voorbeeldige en trouwe kolonie ernstig schaadden; ten tweede, dat de Verenigde
Naties steeds minder geduld toonden met wat zij als een koloniaal relict
beschouwden en, ten derde, dat het verlies van Kongo financieel wellicht minder
onaangename gevolgen zou hebben dan het vasthouden aan dit bezit, aangezien
deze laatste politiek grote bedragen zou kosten zowel voor de verdere ontwikkeling
ervan als voor de handhaving van de orde. Elk van deze constateringen was juist.
Vanaf het midden van de jaren vijftig begon de groep van de zogenaamde
geëvolueerden (de ‘évolués’) meer eisen te stellen dan het koloniale bestuur had
verwacht. Het werd voor België toen moeilijker om in de Verenigde Naties vol te
houden dat er in Kongo niets aan de hand was en zijn politiek de volledige
instemming van de inheemse bevolking had. Daaruit volgde de onvermijdelijke
conclusie dat België, wilde het zijn optreden in de kolonie voor de buitenwereld
rechtvaardigen, aan deze groep belangrijke concessies zoumoeten doen en kostbare
voorzieningen tot verbetering van haar positie zou dienen te treffen. Zelfs dan echter
zou het land het mikpunt van de antikoloniale acties in de Verenigde Naties blijven
en dat was op den duur niet alleen ergerlijk, maar voor het internationale prestige
ook zeer schadelijk.
Met het woord geëvolueerden duiddemen die inheemsen aan die de - bijna zonder

uitzondering katholieke - lagere school hadden voltooid en

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



289

een of andere vervolgopleiding hadden gevolgd, redelijk Frans kenden en werkten
als onderwijzer, verpleegkundige, kantoorbediende, stationslokettist, lagere
ambtenaar. Het was niet zeker of de geschoolde arbeiders ook tot de groep
behoorden; van de kant van het kantoor- en ziekenhuispersoneel werd daartegen
vaak bezwaar gemaakt. De hele groep, ook in haar ruimste omschrijving, was niet
groot. Aangezien zij geen juridische status had en het niemand was verboden zich
een geëvolueerde te noemen, is het onmogelijk aan te geven om hoeveel mensen
het eigenlijk ging. Misschien traden in het midden van de jaren vijftig ongeveer 50
000 mensen als geëvolueerden op en groeide hun aantal daarna nog enigszins11..
Het bleef echter zeker vrij ver onder de 100 000 en vormde van de dertien miljoen
zwarte Kongolezen dus slechts een klein percentage. De positie van deze mensen
was sociaal en emotioneel niet gemakkelijk. Zij woonden in de steden; hun
betrekkingen met de dorpen waaruit zij zelf of hun ouders waren gekomen, hadden
de neiging losser te worden. Zij behoorden niet meer tot de traditionele
gemeenschap. Zij hadden het christendom leren kennen, de westerse gewoonten
en wetten, de monogamie, de westerse opvattingen van erfrecht en eigendom en
zij beschouwden deze Europese regels als superieur aan de inheemse. Zij hoopten
dat de Europeanen hun bijzondere positie op een of anderemanier zouden erkennen.
Zij vroegen - in 1944, in 1945 en daarna - om een eigen juridische status, een ‘statut
d'évolué’, die hen zou onderscheiden van de ‘onwetende, achterlijke massa’ en
dichter in de buurt zou brengen van de blanken, in deze teksten toen vaak aangeduid
als ‘onze beschavers’, ‘nos civilisateurs’12.. Zij verlangden geen geweldige
hervormingen. Het ging hun voorlopig slechts om de dingen van het dagelijkse
leven: betere woningen buiten de sloppenwijken van de ongeschoolde arbeiders,
aparte plaatsen in het openbaar vervoer (en de gevangenis), toestemming om in
blanke restaurants te komen, hogere salarissen. In Kongo bestonden officieel geen
rassendiscriminatie en apartheid maar er waren velerlei regels en wetten die alle
te zamen een hoge muur tussen blank en zwart vormden. De geëvolueerden wilden
die niet slechten; zij wilden dat er een deur in werd aangebracht waardoor zij naar
de andere kant konden gaan. Het Belgische bestuur vond dit gevaarlijk. Toegeven
aan de verlangens van de geëvolueerden betekende dat er in Kongo een inheemse
elite werd geschapen of erkend die, losgerukt uit de dorpen, uit het inheemse
gewoonterecht, uit de tradities van het stamverband, in feite een slechts half
ontwikkeld proletariaat zou vormen dat, al stond het boven de massa, toch nog lang
niet als gelijkwaardig aan de blanken kon worden beschouwd. Dit wilde men
vermijden. Niet de verheffing van de geëvolueerden boven de massa maar de
verheffing van de massa dank zij grootschalig onderwijs was - zei men - het koloniale
ideaal.
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Toch gaf het bestuur door middel van zeer ingewikkelde procedures en na zorgvuldig
onderzoek van hun levenswijze aan bepaalde individuenmeer rechten - bijvoorbeeld
op het verwerven van grondeigendom - maar dit was een zo hopeloos pedante en
met omslachtig perfectionisme uitgevoerde manier van doen dat het in het geheel
geen bijdrage tot de oplossing van het probleem vormde. Tevens financierde het
bestuur een orgaan van de geëvolueerden, het tijdschrift La voix du Congolais, dat
in 1945 werd opgericht, en stimuleerde het het verenigingsleven van deze groep.
Maar hoe belangrijk ook binnen zijn grenzen, dit alles had geen principiële betekenis.
Pas in 1952 gaf de gouverneur-generaal van de kolonie - L. Pétillon - enig inzicht
in de toekomstplannen van het bestuur13.. Die voorzagen niet in een aparte status
voor de geëvolueerden. Pétillon stelde twee projecten voor. Men zoumoeten streven
naar een Belgisch-Kongolese Unie maar dat was een constructie die de autonomie
of onafhankelijkheid van Kongo veronderstelde en dus nog lange tijd niet actueel
zou worden. Het tweede idee was wel actueel: de nauwe samenwerking op voet
van gelijkwaardigheid van Belgen en Kongolezen in de kolonie zelf, de
Belgisch-Kongolese Gemeenschap. Enkele jaren lang heeft deze
gemeenschapsgedachte als de legitimatie van de Belgische koloniale politiek gediend
en zij heeft zonder twijfel enige tastbare resultaten gehad. De muur tussen blank
en zwart werd lager; de segregatie in de scholen, het openbaar vervoer, de
restaurants, de huisvesting werden minder stringent of verdwenen geheel en er
kwam zelfs enige - overigens nauwelijks toegepaste - wetgeving tegen
rassendiscriminatie. Maar het ging allemaal niet snel en niet soepel. Bovendien, de
gedachte had in de praktijk eigenlijk voornamelijk slechts deze zin dat van de blanke
minderheid werd geëist zich minder heerszuchtig, arrogant en exclusief te gedragen
en de zwarten meer gelegenheid te geven om de westerse levenswijze over te
nemen. De blanke bevolking was echter zeer klein. Naast de ambtenaren, de
werknemers in de grote bedrijven en de missionarissen waren er slechts enkele
duizenden die uit België waren gekomen om een eigen winkel, restaurant, fabriekje
of plantage te exploiteren. Deze blanke kolonisten hadden na de oorlog aan het
koloniale bestuur (waarin zij niets te zeggen hadden) en de Brusselse regering
plannen voorgelegd om de emigratie naar Kongo te bevorderen. Tienduizenden,
honderdduizendenmoesten er een bestaan zoeken. Noch Brussel noch de koloniale
regering voelde hiervoor en naarmate de tijd verstreek verflauwde de officiële
belangstelling nog meer. De reden ligt voor de hand: een kolonie waarin een zeer
aanzienlijke blanke minderheid blijvend woont en werkt vormt in de onrustige
naoorlogse periode van emancipatie en dekolonisatie een verschrikkelijk gevaar
voor het moederland, zoals het Franse Algerije toonde. Maar, mag men vragen, wat
kan op den duur de zin zijn van beschouwingen over de Belgisch-
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Kongolese Gemeenschap wanneer het de bedoeling is in een enorm land als Kongo
in totaal slechts enkele tienduizenden Belgen toe te laten, in overgrote meerderheid
mensen die er een gesalarieerde functie bekleden en van plan zijn na gedane arbeid
naar het moederland terug te keren?
Niet alleen verbetering van de menselijke relaties, ook politieke scholing stond

op het programma. Het was de bedoeling inheemsen in de bestuursproblemen in
te wijden door hen op te nemen in raden die een adviserende bevoegdheid zouden
krijgen, raden voor de kleine bestuurseenheden op het platteland (hoofdijen), de
grotere sectoren, de stadswijken, de steden in hun geheel, gekozen (of gecoöpteerd)
door de notabelen, later misschien door bredere groepen uit de bevolking. Dit stelsel
zou als het ware een school voor democratische vorming zijn. Democratie immers,
zo had de Belgische geschiedenis geleerd, ontstaat op de laagste bestuursniveaus
en groeit vanuit de gemeenten - de glorie van de Belgische middeleeuwen -
geleidelijk omhoog tot zij de toppen van de nationale samenleving bereikt. Niemand
kon voorspellen hoe lang dit zou duren; evenmin was bekend of Kongo ten slotte
federaal dan wel unitair moest worden georganiseerd. Dit maakte de toestand
natuurlijk uiterst onzeker en dit te meer doordat de invoering van al deze raden zeer
traag en aarzelend verliep. Daartegen rees protest. Van Belgische zijde werd dit
het duidelijkst verwoord door A.A.J. van Bilsen (1913), die Kongo zelf kende en
sinds 1950 doceerde aan het Universitair Centrum voor de Overzeese Gebieden
te Antwerpen. Voor de Belgische kolonisatie, voor de geniale Leopold II en de
prachtige resultaten die ook na 1908 tot stand waren gebracht, voelde hij diepe
bewondering14.. Maar, vond hij, de druk op België uitgeoefend door de andere
westerse mogendheden en de Verenigde Naties om nu eindelijk eens een omlijnd
plan voor dekolonisatie op te stellen was niet langer te weerstaan. Bovendien
verdienden de ondanks alles ook in Kongo op grote schaal voorkomendemisstanden
veel meer aandacht dan het bestuur ervoor over had. Vanaf 1954 vroeg Van Bilsen
in artikel na artikel om precisering van de Belgische doeleinden. In een
geruchtmakende publikatie van december 195515. stelde hij voor om Kongo in ten
hoogste één generatie, dat wil zeggen, binnen dertig jaar, door middel van een
geweldige inspanning vooral in het middelbaar en hoger onderwijs rijp te maken
voor autonomie. Autonomie behoefde geen volkomen onafhankelijkheid te betekenen.
Maar Van Bilsen achtte de Britse toekomstvisie (de Commonwealth) voor het kleine
België even weinig toepasbaar als de Franse (assimilatie); hij zocht naar iets anders;
hij hoopte een autonome Kongolese federatie te zien ontstaan die zich met België
in een soepele confederatie zou verbinden. Dit ideaal herinnert aan de projecten
die de Nederlanders na 1945 in Indië hebben proberen te verwerkelijken.
Ook in Afrika trok Van Bilsens programmatische studie de aandacht. In
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juni 1956 verscheen in het nog jonge, katholiek georiënteerde tijdschrift Conscience
africaine een in matige en rustige termen gesteld manifest waarin de geëvolueerden
verklaarden onafhankelijkheid te willen, in elk geval binnen één generatie, en het
Belgische paternalisme niet lang meer te verdragen. De emancipatiepolitiek zou
krachtiger doorgevoerd moeten worden en er dienden vaste termijnen te worden
gesteld. De Kongolese regering was verbaasd en verontwaardigd. Hoe kort was
het nog maar geleden dat de katholieke geëvolueerden die in het blad schreven,
opgeheven wilden worden tot het niveau van hun ‘beschavers’! Nu wilden zij
onafhankelijkheid en wel binnen afzienbare tijd en beweerden zij dat de Belgen in
de nabije toekomst slechts als gasten en vrienden in Kongo toegelaten zouden
worden. Het manifest van Conscience africaine was echter voorzichtig in vergelijking
met de verklaring die een groep andere Afrikanen er in augustus op liet volgen. De
in 1950 opgerichte vereniging Abako (Association des Bakongo), waarin de leden
van die stam zich hadden georganiseerd, beschouwde het stuk namelijk als het
werk van een rivaliserende stam en stelde haar eigen wensen daarnaast: zij eiste
onmiddellijke emancipatie, een parlement, verkiezingen, de oprichting van politieke
partijen op etnische basis16.. Dit waren in het zo lang zeer stille Kongo verrassend
luide klanken. Het bestuur reageerde met geen enkel woord. De Belgische politieke
partijen echter vonden het in dit jaar - het jaar der manifesten - wel noodzakelijk om
opinies over de koloniale toekomst te formuleren, maar ze slaagden er niet in
samenhangende plannen op te stellen en bleven denken in veel langere termijnen
dan in andere Afrikaanse koloniën gebruikelijk was17..
De Kongolese rust werd niet alleen door deze Afrikaanse manifesten gebroken.

Ook binnenlandse tegenstellingen in België hadden gedurende deze periode op
Kongo een destabiliserende uitwerking. Dit was de tijd van de schoolstrijd18.. Van
1954 tot 1958 regeerde het kabinet-Van Acker, waarin de Waalse liberale
scherpslijper Auguste Buisseret de portefeuille van Koloniën had. Al in 1954
verlaagde hij de subsidies aan de katholieke scholen in Kongo en stelde hij geld ter
beschikking om in de kolonie staatsscholen op te richten. Dit werd opgevat als een
poging het monopolie van het christelijke onderwijs te verzwakken en dat was het
ook. Nu was er voor Buisserets beslissing zeker wel iets te zeggen. Wanneer de
Belgen grotere aantallen kinderen lagere-schoolonderwijs wilden geven, waarom
zouden die, opgroeiend in een wereld van ‘heidenen’ en animisten, dan allemaal
tot christenen gevormd moeten worden? Buisseret had zelf echter geen visie op de
eigen aard van de kolonie en volstond ermee ook daar de schoolstrijd te voeren die
in België plaatshad19.. Daardoor doorbrak hij de drieëenheid van Kerk, staat en
kapitaal die vanaf het begin der kolonisatie de basis van het hele gebouw was
geweest. Zijn ingrijpen verstoorde de
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rust en het evenwicht, dreef de belangen van de verschillende Belgische participanten
in de kolonisatie uiteen en schiep daardoor voor de inheemsen meer ruimte in de
discussie over de toekomst. De partijen immers trachtten hen voor zich te winnen,
deden een beroep op hen, betrokken hen in hun debatten en manoeuvres. De twist
ondermijnde de kracht van het koloniale bestuur. Hij versnelde bovendien de
beslissing van de katholieke Kerk om haar verbond met de kolonisator minder nauw
te maken. Zelfs al had Buisseret haar posities niet aangevallen, dan nog zou de
Kerk, die de gang van zaken in Afrika uiteraard nauwkeurig volgde, zich hebben
losgemaakt uit de omarming van de daar onherroepelijk zwakker wordende Belgische
staat en de daarmee verbonden grote ondernemingen. Maar Buisserets politiek
was in elk geval zodanig dat zij dit al in 1956 duidelijk en openlijk meende te moeten
proclameren. In een document uit de zomer van 1956 verklaarden de bisschoppen
van Belgisch Kongo en van Ruanda-Urundi dat alle inwoners van een land het recht
hebben aan het politieke beleid deel te nemen en dat elke koloniserendemogendheid
de plicht heeft dit recht te eerbiedigen en de uitoefening ervan dank zij voortgaande
politieke scholing mogelijk te maken20.. Dit nu waren effecten die de in zijn
antiklerikalisme fel liberale, maar in zijn koloniale politiek behoudende Buisseret
zeker niet had verwacht en gewenst.
In Kongo kwam na 1956 een zeer levendige en snel groeiende politieke discussie

op gang waarvan de conclusie bij voorbaat vaststond: de autonomie of de
onafhankelijkheid moest spoedig worden afgekondigd. Er ontstonden tientallen min
of meer solide georganiseerde politieke partijen waarvan vooral de in oktober 1958
door Patrice Loemoemba (1925-1961) opgerichte Mouvement National Congolais
belangrijk werd, ook daarom omdat deze nationale partij een tegenwicht vormde
tegen de Abako, die de etnische verscheidenheid van het land beklemtoonde. De
Belgische overheid, die er tot 1956 zonder moeite in was geslaagd de inheemse
bevolking te verhinderen om in wat voor vorm ook politiek te bedrijven, liet na die
datum alle activiteiten toe, zonder veel protest en zonder martelaars te maken. Zij
bleef over haar eigen intenties echter zwijgen. Maar één ding was toch wel duidelijk
voor ieder die nauwkeurig over de toestanden nadacht: noch de Belgische politieke
partijen, noch de Belgische bevolking, noch de Verenigde Naties, noch de grote
mogendheden zouden het aanvaarden als de Belgische regering op dit late uur van
het koloniale tijdperk in Kongo oorlog ging voeren tegen de groepen die
onafhankelijkheid eisten. In feite hadden de Kongolezen niet veel te vrezen. Zij
hadden geen revolutie en geen vrijheidsstrijd nodig. De Belgische regering zou en
kon geen risico's nemen voor het behoud van een kolonie waarin de Belgische staat
zelf weinig had geïnvesteerd en die niet van zodanig economisch belang was dat
men van haar verlies rampzalige gevolgen te ver-21.
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wachten had: de bijdrage van Kongo aan het Belgische nationale inkomen was
misschien slechts ongeveer 3%, veel kleiner dus dan de bijdrage van het
vooroorlogse Indië aan het nationale inkomen van Nederland en zelfs minder dan
die van het sinds 1945 niet meer tot rust gekomen en bijna geheel onafhankelijke
Indonesië van 1949. De situatie was daarom hoogst eigenaardig. De Belgische
regering was na 1956 gedurende enkele jaren nog steeds niet bereid om over de
autonomie van Kongo anders dan in zeer vage en onverplichtende termen te spreken.
Zij beraamde echter geen politieke strategie die haar in staat kon stellen de
autonomie te weigeren. De Kongolese elite van haar kant trof evenmin maatregelen
die haar bij een conflict een sterke positie zouden verschaffen. Met andere woorden,
de afloop van Belgiës koloniale onderneming had plaats in een sfeer van onzekerheid
en onduidelijkheid die zeer bepaald niet als prerevolutionair kan worden
gekenschetst. Gegeven de kennelijke Belgische onwil om Kongo spoedig vrijheid
te beloven en deze ook metterdaad voor te bereiden zou een conflict tussen het
conservatieve Belgische bestuur en de revolutionaire of hervormingsgezinde
Kongolese elite op zichzelf niet ondenkbaar zijn geweest. Noch voor de Belgen
noch voor de Kongolezen was er echter reden daarop aan te sturen. Integendeel.
De these die op het eind van de jaren vijftig de inhoud van de ontwikkeling geacht
werd te bepalen, was niet dat een revolutionair Kongo tegen zijn heersers moest
opstaan maar dat de Belgische dekolonisatie door evenveel wijsheid en succes zou
worden gekenmerkt als de Belgische kolonisatie.
In januari 1959 woedden in Leopoldstad (een stad met 350 000 zwarte inwoners,

van wie ongeveer 50 000 geen werk hadden, en 20 000 blanken) een paar dagen
lang onlusten waaraan de onder blank bevel staande zwarte politiemacht - de Force
Publique - met geweld een einde maakte. Er vielen waarschijnlijk honderden
slachtoffers. Naast sociaal-economische ontevredenheid was het woede om blanke
suprematie, bij sommigen verhoogd tot politieke inzichten, die de brand deed uitslaan.
Op 13 januari verklaarde de katholiek-liberale regering onder Eyskens dat België
het recht van Kongo op onafhankelijkheid erkende maar ze gaf nog steeds geen
tijdschema aan en scheen nog steeds een geleidelijke emancipatiepolitiek, niet
vanuit de top maar vanuit de laagste rangen der bestuurshiërarchie, op het oog te
hebben22.. De sfeer was gespannen. Belgische autoriteiten reisden driftig naar Kongo
op en neer. Kongolese leiders werden eerst gevangengezet en vervolgens naar
Brussel uitgenodigd. In december kondigde de regering aan dat in januari 1960 in
Brussel een Ronde-Tafelconferentie zou beginnen waar de toekomst zou worden
bepaald. De grote politieke partijen moesten er vertegenwoordigers heen zenden
van wie werd verwacht dat zij hun partijen aan de besluiten van de conferentie
zouden binden. De minister van Koloniën, A. de Schrijver,

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



295

verplichtte zich zijnerzijds deze besluiten als wetsontwerp aan het parlement voor
te leggen en af te treden wanneer dit zou worden verworpen. Deze procedure bleek
aanvaardbaar. Het kwam erop neer dat zowel het kabinet als het parlement zijn
beslissingsrecht uit handen gaf aan het enorme gezelschap dat zich in januari 1960
aan de ronde tafel zette. Er hadden niet minder dan 42 Kongolezen zitting in de
conferentie die een maand duurde, en zij werden door 38 adviseurs gesteund. De
Belgische regering speelde een uiterst passieve rol. Zij gaf aan vrijwel alle eisen
zonder tegenstand toe. Toen de Kongolezen onmiddellijke onafhankelijkheid vroegen,
bleek ze daartegen geen bezwaar te hebben. Op 30 juni 1960 zou Kongo een
zelfstandige staat worden, een met democratisch-parlementaire instellingen
uitgeruste eenheidsstaat naar Belgischmodel. In maart stemden de Kamers hiermee
in. Verder werd er eigenlijk heel weinig geregeld. Na het vertrek van de Afrikaanse
leiders werd van eind april tot half mei een economisch-financiële conferentie
gehouden met een Kongolese delegatie, voor een belangrijk deel bestaande uit
jonge studenten, maar zij bracht slechts een aantal resoluties voort waaraan, naar
alle partijen verklaarden, niemand zich gebonden achtte.
Op 29 juni 1960werd te Leopoldstad een Belgisch-Kongolees vriendschapsverdrag

getekend. Op 30 juni riep koning Boudewijn eveneens in Leopoldstad de
onafhankelijkheid van de Republiek Kongo uit. Gedurende de volgende week stortte
de nieuwe staat ineen23.. Vanaf 1 juli kwamen overal in het land de verschillende
stammen met elkaar in botsing. Er braken opstanden van arbeiders uit die
loonsverhoging wilden. De regering - met Kasavoeboe (1917-1969), de leider van
de naar het federalisme tenderende Abako, als president en Loemoemba, de leider
van de unitarische Mouvement National Congolais, als eerste minister - was voor
de handhaving van haar gezag afhankelijk van de Force Publique, die onder een
Belgische commandant stond en waarin ook andere hoge posten nog door blanken
werden bezet. Vanaf 5 juli eisten de zwarte soldaten en onderofficieren onmiddellijke
promotie. Zij zagen hoe de politici bij de onafhankelijkheid een groot aantal
vrijgekomen of nieuwgeschapen en goedbetaalde posities onder elkaar verdeelden;
zij verlangden dat ook de militairen direct profijt van de nieuwe toestand zouden
hebben Op 6 juli nam de Belgische commandant ontslag en verklaarde Loemoemba
dat alle Europeanen uit de Force Publique verwijderd zouden worden. Maar de
muiterij ging de volgende dagen op diverse plaatsen onverminderd door. Zij maakte
slachtoffers onder de Belgen. Dezen begonnen op grote schaal te vluchten.
Trouwens, al voor de onafhankelijkheidsverklaring was veel Belgisch kapitaal uit
Kongo teruggetrokken en hadden vrouwen en kinderen de kolonie verlaten. Intussen
riep de eerste ministervan de provincie Katanga - de in België populaire Moïse
Tsjombe -, na onlusten die hij met
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hulp van nog aanwezige Belgische troepen had onderdrukt, op 11 juli de
onafhankelijkheid uit van zijn provincie, de rijkste enmeest ontwikkelde der republiek.
En door heel Kongo heen golfde het hartstochtelijke enthousiasme van de bevolking
die van de in de voorafgaande jaren met vervoering door de elite geprezen vrijheid
verwachtte dat zij van vandaag op morgen de wereld herboren zou doen worden,
de armen rijkdom zou brengen; de nederigen zou verheffen, de hutten in paleizen
zou veranderen, de belastingheffing zou beëindigen. Het door wrede kolonialen al
bijna een eeuw lang geteisterde volk, zo luidde de heilsboodschap, zou nu een
schitterende periode van geluk binnengaan.
De crisis groeide met een voor alle betrokkenen verbijsterende snelheid. België

verklaarde zich verplicht te voelen om desnoods eigen troepen in te zetten ter
bescherming van Belgische onderdanen en begon daarmee inderdaad al op 10 juli.
Op 12 juli deelde de Russische leider Chroesjtsjov op een persconferentie mee dat
de Kongolese massa's tegen het koloniale imperialisme in opstand waren gekomen
en op de steun van de vooruitstrevende landen konden rekenen. Op 13 juli vroeg
de Kongolese regering de Verenigde Naties om hulp. Op 14 juli besloot de
Veiligheidsraad een troepenmacht naar Kongo te zenden; de eerste contingenten,
uit Ghana en Tunesië, kwamen er 15 juli aan. België werd bevolen zijn troepen terug
te trekken en het beloofde dit te zullen doen zodra de levens en bezittingen van de
Europeanen voldoende veilig zouden zijn (en die situatie, zo bleek later, zou volgens
de Belgische politici pas in het midden van augustus worden bereikt). Kongo verbrak
de diplomatieke betrekkingen met België en zei het vriendschapsverdrag op. De
Belgische methode van dekolonisering was kennelijk mislukt. Op alle mogelijke
manieren trachtte de Kongolese regering, vrijwel machteloos in een in stukken en
brokken uiteenvallend land, interne samenhang en buitenlandse hulp te verkrijgen
door de indruk te wekken dat zij door haar onbarmhartige meesters van vroeger
werd aangevallen en gekweld. Zo verscheen zij op het wereldtoneel als het
slachtoffer van imperialistische terreur en werd haar gestalte door een aureool van
heldhaftig nationalisme omkranst. België, dat een paar weken tevoren had willen
tonen met welk een voorbeeldige tact een deugdzaam volk afstand van zijn bezit
weet te doen, zag zich plotseling als een meedogenloze onderdrukker veroordeeld.
Zeker, dit was ruwe propaganda van wanhopige politici, overgenomen door het
Oostblok en de Derde Wereld; toch werd ook in de westerse pers België het object
van bittere kritiek en werden de oude gruwelen van Leopold II's regime weer
opgehaald om te tonen dat de gruwelen van de jaren 1960 aan Belgisch falen te
wijten waren. Maar al heeft de voorstelling als zouden Kongolese nationalisten de
strijd hebben opgenomen tegen België, dat ondanks de onafhankelijkheidsverklaring
zijn greep op de kolonie niet losliet, wellicht korte
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tijd kunnen dienen als een factor waardoor enige orde in de chaos ontstond, heel
lang heeft men haar niet kunnen volhouden. Het is waar dat België er waarschijnlijk
niet ten onrechte van werd verdacht het separatisme van Katanga te steunen, al in
januari 1963 echter werd die staat weer opgeheven. In het volgende decennium
verdween België geleidelijk uit het collectieve bewustzijn van de Kongolese Republiek
en werden nieuwe wachtwoorden gebruikt om nieuwe situaties te verantwoorden.
V.S. Naipaul vertelde in 197524. dat de meeste jongemensen in Zaïre van hun ouders
en grootouders nooit iets over de Belgen hadden gehoord. Dit wil natuurlijk niet
zeggen dat België toen geen economische belangen in Zaïre meer had en dat er
geen Belgen werkten. Het betekent slechts dat dezen geen bijzondere functie in de
geest van de Zaïrezen meer vervulden en niet verschilden van andere blanken uit
Europa en de Verenigde Staten die in het land aanwezig waren.
Het Kongolese drama was voor België een uiterst pijnlijke en vernederende

belevenis maar het heeft in het moederland zelf weinig spanning veroorzaakt25..
Hoewel de dekolonisatie in de jaren veertig in Nederland evenmin tot grote
binnenlandse onrust aanleiding gaf, bracht zij daar toch scherpere tegenstellingen
en bitterder discussie teweeg. Bovendien bleef het land belast met enkele problemen
(Nieuw-Guinea, de in Nederland wonende Molukkers en Surinamers) waarvan de
ernst zich soms scherp manifesteerde en die de Nederlandse bevolking ook
gedurende de jaren zestig en zeventig op zeer krachtdadige wijze aan het koloniale
verleden herinnerden. In België werd het belang van het hopeloos ingewikkelde
geval van Kongo al in het jaar 1960 zelf overschaduwd door een economische en
sociale crisis van buitengewoon grote omvang en schijnbaar overzichtelijker vorm.
De jaren van 1959 tot 1961 waren voor België uitermate moeilijk. Economische
spanningen en sociale conflicten die nauw verbonden werden met de oude
tegenstelling tussen de Frans- en de Nederlandstaligen, bedreigden de eenheid
van het land. De structuur van de staat, die al talloze keren in discussie was gebracht
maar steeds na enige aanpassingen was gehandhaafd, werd nu aan fellere kritiek
dan ooit blootgesteld. De toon van de openbare twistgesprekken werd heftiger; de
grootscheepse stakingen en demonstraties van deze periode doen wat hun uiterlijk
betreft denken aan de heroïsche gebaren van de sociale emancipatiebewegingen
aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw, al waren
de feitelijke omstandigheden totaal anders. Het was een wonderlijk tafereel. Terwijl
de Belgische kolonie in totale chaos ten onder scheen te gaan en het internationale
prestige van België, dat het centrum van de Europese regering wilde worden,
aanmerkelijk afnam, beleefde het land om heel andere redenen dagen en maanden
van uitzonderlijke verwarring.

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



298

Het feit dat Gaston Eyskens na de bezegeling van het Schoolpact26. in november
1958 zijn homogeen katholieke minderheidskabinet in een katholiek-liberale regering
had kunnen omzetten, was voor de behandeling van de Kongolese kwestie niet van
belang; voor de sociaal-economische politiek was het dat wel. Dank zij de bredere
steun in het parlement waarop hij nu mocht rekenen, kon hij grotere risico's nemen
dan tevoren. Door de Kongolese debâcle werd het kabinet echter aan het wankelen
gebracht en het moest in september 1960 worden gewijzigd. Toen was het klaar
voor de strijd. Het was in eerste instantie een financieel probleem dat het wilde
oplossen. De begrotingstekorten waren de afgelopen jaren snel opgelopen en de
staatsschuld bereikte als gevolg daarvan in 1959 een omvang die in de jaren zestig
en zeventig niet meer zou worden overtroffen. Eyskens wilde nieuwe, vooral indirecte
belastingen invoeren die grote bedragen zouden binnenbrengen, en flinke
besparingen in het onderwijs, de pensioenen en de sociale sector in het algemeen
afdwingen. Daarbij bleef het echter niet. Al vanaf het begin van zijn optreden in juni
1958 had Eyskens een actieve politiek van economische expansie willen voeren
en in juli 1959 waren zijn eerste grote wetten om die mogelijk te maken aangenomen.
Een van de moeilijkheden in de Belgische economie was de greep van het in de
houdstermaatschappijen geconcentreerde financiële kapitaal op de grote industrie
(kolen, metaal enz.) en de terughoudendheid van deze holdings met betrekking tot
investeringen in de produktie van duurzame consumptiegoederen waarin meer
dynamische groei te verwachten viel27.. De expansiewetten probeerden in bepaalde
economisch stagnerende streken van het land gunstige voorwaarden voor in het
bijzonder buitenlandse investeringen in de nieuwe industrieën te scheppen. Ook
deze politiek wilde Eyskens in 1960 voortzetten en nam hij daarom op in de
zogenaamde Eenheidswet, die hij in november van dat jaar aan het parlement
voorlegde. Het tijdstip leek hem gunstig. De afwikkeling van de Kongokwestie zou,
vreesde men in België, ernstige financiële consequenties hebben, zodat de publieke
opinie de noodzaak van bezuinigingen gemakkelijk kon begrijpen.
Eyskens' Schoolpact en de onafhankelijkheidsverklaring van Kongo waren in

overleg tussen de grote partijen en buiten het parlement om in de betrekkelijke rust
van de pacificatiedemocratie tot stand gekomen. Dit was niet het geval met de
Eenheidswet, waarvoor de socialisten geen verantwoordelijkheid droegen en die
op de in een parlementair stelsel normale wijze aan de volksvertegenwoordiging
was aangeboden. Zij werd tot voorwerp van een uiterst heftige bestrijding, gezet in
de luide tonen van een naar het grootst mogelijke publiek gerichte agitatie. Vooral
tegen de bezuinigingen in de openbare sector ontstond spontaan een massale
beweging van protest en de publieke diensten kwamen vanaf 20 december
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voor een belangrijk deel stil te liggen. Daarbij sloten zich talloze Waalse arbeiders
uit het particuliere bedrijfsleven aan. Deze voelden zich in het nauw gebracht door
de moeilijkheden waarmee de ouderwetse zware industrie in Wallonië werd
geconfronteerd nu zij aan de Europese concurrentie kwam bloot te staan, en door
de onmiskenbaar krachtiger groei van het Nederlandstalige deel van België. Vier,
vijf weken lang leek het of België onbestuurbaar was geworden. Driekwart miljoen
mensen legden het werk neer. In Wallonië weigerden allerlei lokale autoriteiten de
maatregelen uit te voeren die de regering nam om de rust te herstellen. De uiterst
pijnlijke en onrustbarende gebeurtenissen, het heftige geweld en tegengeweld, de
sabotage, de bittere massamanifestaties schenen een burgeroorlog in te leiden. De
socialistische vakbonden inWallonië deden geen poging deze uitbarsting te matigen;
de Vlaamse socialisten deden dat wel. En wat de christelijke vakbonden betreft, al
op 23 december kregen zij van de aartsbisschop van Mechelen, de bijna 87 jaar
oude kardinaal Van Roey, te horen dat de agitatie ongeoorloofd was. Zij stonden
toen in overleg met de regering over een wijziging van Eyskens' belastingwetten.
Het argument dat de katholieke arbeiders zich bij de socialistische stakers dreigden
aan te sluiten wanneer de regering geen concessies deed, verloor door de kerkelijke
interventie veel van zijn overtuigingskracht28.. Al reageerden de leiders van de
katholieke vakbonden heel geprikkeld op de aartsbisschoppelijke boodschap - en
deze openlijk uitgesproken irritatie was op zichzelf een belangwekkend feit -, het is
toch wel zeer waarschijnlijk dat de positie van de regering door Van Roeys uitspraak
aanmerkelijk werd versterkt.
De regering won de strijd. Op 13 januari 1961 aanvaardde de Kamer de

Eenheidswet. Tien dagen later hadden ook de Waalse arbeiders vrijwel allen het
werk hervat. Het regime had de crisis doorstaan en de regering kon beginnen aan
de uitvoering van haar economische politiek, die de ongekende welvaart van de
jaren zestig bleek voor te bereiden. Hoe moet men de agitatie van deze winter
1960-1961 interpreteren? Men had haar niet voorzien. Ook de socialistische politici
en vakbondsleiders werden ten zeerste door de heftigheid ervan verrast. Eyskens'
legislatie immers was zeker niet zo ingrijpend dat zij op zichzelf voldoende reden
tot een dergelijke uitbarsting gaf. Waarschijnlijk was de Eenheidswet slechts een in
zekere zin toevallige aanleiding tot de onlusten. Wat in deze weken tot uitdrukking
kwam was meer dan woede over een aantal drastische maar niet opzienbarende
bezuinigingen, het waren de onzekerheid en angst van Wallonië met betrekking tot
de toekomst van een landstreek die met haar kwetsbare economie en haar
verouderde apparaat een probleemgebied zowel in België zelf als in het zich
vernieuwende Europa dreigde te worden. De crisis van deze winter, die dank zij
Eyskens' scherpe politiek en de
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Vlaamse weigering om de protesten langdurig en krachtig te steunen ten slotte was
overwonnen, had tot gevolg dat de Waalse wrok en de Waalse eisen een van de
hoofdthema's in de politiek van de komende decenniën gingen vormen en de
mateloze discussies over de structuur van het land in de jaren zestig beheersten.
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2. De jaren zestig, voornamelijk in Nederland

Het ging België en Nederland in de jaren zestig materieel beter dan ooit en de
welvaart werd op vrij efficiënte wijze over alle groepen en klassen van de bevolking
verdeeld. Voor het eerst in de geschiedenis kregen grote aantallen individuen de
beschikking over zoveel middelen dat zij werkelijk in staat waren zelfstandig een
keuze te maken uit de hun bekende mogelijkheden om aan hun bestaan vorm te
geven. Veel meer mensen dan voordien konden voor zichzelf beslissen hoe zij
wilden leven, wat voor werk zij wilden doen, op welke manier zij hun vrije tijd wilden
besteden. Dank zij de invoering van de anticonceptiepil in de vroege jaren zestig
werd de seksualiteit op een doeltreffende wijze van haar biologische consequenties
bevrijd. Meer dan enig ander verschijnsel is het de fabricage van dit preparaat
geweest die het basisgegeven van alle menselijke verkeer - de verhouding van man
tot vrouw en vrouw tot man - heeft gewijzigd, de oude concepties over liefde, huwelijk,
gezin, trouw, kuisheid ter discussie heeft gesteld en de mogelijkheid heeft geopend
om over zowel de positie als zelfs de aard van de vrouw inzichten te ontwikkelen
die in de tijd toen zij zelf haar vruchtbaarheid nog niet met zoveel zekerheid kon
beheersen, onrealistisch geweest zouden zijn. Ook op veel andere gebieden
vergrootten de techniek en de welvaart de individuele mogelijkheden. In de jaren
zestig kwam in de meeste woningen een televisietoestel te staan en drongen
dagelijks de beelden en klanken uit verre werelden en vreemde verbeeldingen tot
miljoenen kijkers door. Massatoerisme en de enorme groei van het autobezit
veranderden de waardering van afstanden en grenzen. In de jaren zestig, kortom,
nam het aanbod van ervaringen snel en radicaal toe. De autoriteiten - kerken,
scholen, gezagsdragers - die er nog tot ver na de oorlog in waren geslaagd dit
aanbod zeer zuinig te reguleren zodat de mens niet in de verleiding kwam om dingen
te denken en te doen waardoor de zedelijkheid gekwetst en de maatschappelijke
orde ondermijnd werd, wisten nauwelijks hoe zij zich in deze immens verruimde
wereld staande moesten houden. Vooral in Nederland kozen zij na enige jaren van
verbijstering en aarzeling voor een politiek of strategie die ervan uitging dat individuen
recht op ervaringen hebben en het de plicht van de wereldlijke en geestelijke
overheden is om het aanbod niet, zoals vroeger, te beperken
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maar juist te vergroten. Heel laat, toen het geestelijke en politieke klimaat al weer
enigszins aan het veranderen was, in 1983, definieerde de Nederlandse grondwet
in de vorm die zij toen kreeg, deze taak in enkele artikelen uit haar nieuwe lijst van
grondrechten: de overheid moet zorgen voor de spreiding van welvaart en
voorwaarden scheppen zowel voor maatschappelijke en culturele ontplooiing als
voor vrijetijdsbesteding29..
Het is een oude gemeenplaats dat de staat het geluk van zijn onderdanen moet

bevorderen en daarin de diepste zin van zijn werkzaamheid behoort te zien. Zeer
invloedrijke schrijvers uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd interpreteerden het
menselijk geluk (felicitas of beatitudo in hun Latijn) als een godsdienstige waarde,
de vrede die men voelt door Gods wil te gehoorzamen, en zij beschouwden de
maatschappelijke orde, gewaarborgd door de rechtvaardige staat, als een
voorwaarde voor het bereiken van de gelukzaligheid waarnaar de mens streeft. In
de achttiende eeuw werd het begrip door verlichte auteurs vaak van zijn religieuze
component losgemaakt. Ook gelovige, christelijke filosofen zochten het geluk niet
meer voor en boven alles in het beschouwen en volgen van Gods grootheid; zij
legden veel zwaardere nadruk op het gevoel van tevredenheid en zekerheid dat de
burger ondergaat wanneer hij bemerkt dat de gemeenschap waarin hij leeft zijn
belangen en de belangen van zijn medeburgers op de juiste wijze behartigt. Dit was
een socialisatie van het geluksbegrip waaruit de voorstanders van de zogenaamde
verlichte despotie vruchtbare voorschriften konden afleiden. Volgens andere
opvattingen uit de achttiende eeuw echter behield het geluk, ondanks de
verwereldlijking ervan, zijn primair individuele karakter. Van de staat werd niet geëist
dat hij zelf het geluk schiep maar slechts dat hij de onderdanen vrijliet ernaar te
zoeken in de privé-sfeer waarin zij ongehinderd door wet en gezag mochten leven.
Zo definieerde Thomas Jefferson de situatie in de Amerikaanse
Onafhankelijkheidsverklaring van 1776 waarin staat dat alle mensen door hun
Schepper zijn begiftigd met het onvervreemdbare recht het geluk na te streven. Wat
voor geluk was dit? De achttiende-eeuwers hielden niet op erover na te denken en
te publiceren. Het had een eigenaardig karakter. Het was wat wij waarschijnlijk
tevredenheid zouden noemen, de tevredenheid van beschaafde en ontwikkelde
mensen, een redelijk geordend, voorzichtig, met bijna wiskundige nauwkeurigheid
berekend evenwicht. Maar ook dit ideaal verloor in de loop van de jaren zijn glans.
De romantici van het einde der achttiende en het begin van de negentiende eeuw
wilden van zo'n geluk niet weten en wanneer zij dan al erkenden (wat zij lang niet
altijd deden) dat de zin van het leven wordt beheerst door het streven naar geluk,
dan werd dit vaak iets anders dan de prozaïsche tevredenheid van de Verlichting,
het werd hartstocht, vervoering, onuitsprekelijke, de grenzen van taal, kleur, klank
overschrijdende vreugde, op geen manier geas-
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socieerd met zo iets banaals als de verlichte staat, een hoogst persoonlijke emotie
van een onherleidbare, volstrekt eigen individualiteit.
Het geluk dat in de jaren 1960 het levensdoel werd van de vernieuwers in de

traditionele partijen en van de opposanten tegen het oude bestel in zijn geheel, had
iets van de Verlichting en iets van de Romantiek. Het was behagen, comfort,
ontspanning, aangenaam tijdverdrijf. De gemeenschap en de overheid moesten
ervoor zorgen dat de inwoners hun eigen pakket gelukservaring konden samenstellen
en consumeren en zo kreeg de staat er een taak bij, de schepping van voorwaarden
voor vrijetijdsbesteding. Dit was ook in de verlicht-rationalistische visie echter niet
genoeg. Geluk was meer dan dat. In de negentiende eeuw had de zeer beroemde
en invloedrijke Engelse radicaal-liberaal John Stuart Mill uiteengezet dat in het geluk
een kwalitatieve rangordening moet worden aangebracht en dat de hoogste vorm
de sensatie is zijn eigen persoonlijkheid tot haar edelste mogelijkheden - eergevoel,
waardigheid, intellectuele vervolmaking - te hebben ontwikkeld. In de Nederlandse
grondwet van 1983 heet iets dergelijks ‘maatschappelijke en culturele ontplooiing’
en de middelen daartoe moet de overheid verschaffen. In zijn meest beperkte zin
zal dit waarschijnlijk niet veel meer betekenen dan dat de overheid het vrouwen
mogelijk moet maken een passende werkkring te vinden, arbeiders in staat moet
stellen naar de schouwburg te gaan en jonge mensen een plaats en instrumenten
moet geven om popmuziek te spelen. Maar er klinken romantische echo's in door.
Dank zij dit soort werkzaamheden immers krijgt de onderdaan de gelegenheid
zichzelf te ontplooien en zelfontplooiing, bewustwording, ontdekking en bevestiging
van de eigen identiteit werden in de jaren zestig en zeventig zeer ernstige bezigheden
waarvoor de grondwet van 1983 belangstelling en respect uitdrukte. De romantische
zucht naar het unieke en onuitspreekbaar individuele, de vervoering van de
zelfverwezenlijking schaarden zich in de rij van ervaringen waarvan de gemeenschap
het aanbod moest bevorderen.
Het spreekt vanzelf dat in een periode als de jaren zestig toen het leven, meenden

velen, een andere inhoud kreeg, ook het taalgebruik veranderde. Veranderde het
wezenlijk? Niemand kan het weten voor er veel meer studie van is gemaakt. Maar
er deden zich zonder twijfel wijzigingen in het Nederlandse vocabulaire voor die de
aard van het tijdvak op een aardige manier karakteriseren. In 1938 voerde Huizinga
in zijn Homo ludens het woord ‘ludiek’ in, dat hij kende uit het Frans (ludique) als
een technische term in de wetenschap van de psychologie30.. Hij gebruikte het echter
op een andere manier, namelijk als een bijvoeglijk naamwoord bij ‘spel’ wanneer
‘speels’ in zijn verband niet paste. Aangezien ‘spel’ voor Huizinga een traditionele,
in regels gevatte en edele vorm van menselijk verkeer is, verwijst het naar iets dat
dicht bij ‘ritueel’ ligt. In de jaren zestig werden de
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woorden ‘Homo ludens’ en ‘ludiek’ opgeëist door mensen die met de traditie en de
standenhiërarchie wilden breken, de zwaarwichtigheid van de machthebbers wilden
ridiculiseren, de ernst van de maatschappelijke plichten wilden relativeren, met spot
en hoon de discipline van de sociale orde wilden ondermijnen, kortom, iets deden
wat Huizinga waarschijnlijk niet van zijn spelende mens maar juist van de door hem
gehate spelbreker zou verwachten. Het woord ‘inspraak’ heeft eeuwenlang de
betekenis gehad van ‘ingeving’, een uiting - van God, van ons geweten, van ons
innerlijk in het algemeen - die zich aan ons bewustzijn opdringt. In de jaren zestig
nam het daarnaast een tweede betekenis aan: de bevoegdheid tot het geven van
min of meer bindend advies aan superieuren die hun superioriteit dienden te
verliezen. De neiging van de taal om termen uit de tevoren als hoger beschouwde
sfeer op alledaagse dingen toe te passen toonde zich ook op andere manieren. In
het vocabulaire van bestuurders en bestuurden drongen gewichtige woorden uit
vooral de sociale wetenschappen door en zo werd ‘vraagstuk’ via ‘probleem’ tot
‘problematiek’, werd ‘verklaren’ via ‘expliceren’ tot ‘expliciteren’ en werd ‘goed’
vervangen door ‘optimaal’, wat een eigenaardige constructie als ‘zo optimaal mogelijk’
meebracht. Loodzware begrippen als ‘revolutie’ en ‘democratie’ verloren veel van
hun exclusiviteit. Geen als positief ervaren verandering of zij werd als een revolutie
geprezen en wanneer ludieke jongeren op een middelbare school inspraak over de
becijfering van proefwerken eisten en kregen, dan zag men daar de dageraad van
de democratie gloren. Er ontwikkelde zich, waarschijnlijk overigens wat later,
bovendien een buitengewoon plechtstatig apparaat van kritische termen of
invectieven: discriminatie, racisme en fascisme gingen soms zeer onbenullige
verschijnselen aanduiden die met de eigenlijke zin van deze woorden nauwelijks
meer in een duidelijke betrekking stonden. Het effect van dit alles was dubbelzinnig.
Aan de ene kant zag men hoe begrippen werden gebanaliseerd; aan de andere
kant kregen alledaagse dingen namen die er een veel hoger belang en gewicht aan
gaven dan zij voordien-hadden bezeten. Opzettelijke en uitdagende trivialisering
en onbedoelde pedanterie vormden soms een zonderlinge maar interessante
twee-eenheid.
De schok van de jaren zestig was hevig. De omvang van de economische groei

bleek veel groter te zijn dan iemand had kunnen verwachten. Weliswaar was
Nederland al gedurende een decennium en België vanaf ongeveer 1958 druk bezig
geweest met de schepping van voorwaarden en de bouw van instrumenten die
verdere expansie zouden veroorloven maar dat er zo'n bruisende en uitbundige
overvloed door de pasgegraven kanalen zou stromen, was iets waarop men zich
niet had voorbereid. Het was ook moeilijk te voorzien geweest dat de vele factoren
waardoor de economische geschiedenis werd bepaald, in deze jaren elkaar op een
dermate
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positieve manier zouden blijken te versterken. De technische vernieuwingen die de
massale produktie van duurzame gebruiksgoederen- auto's, televisietoestellen,
wasmachines - tegen een redelijke prijs mogelijk maakten; de groei van de behoefte
daaraan bij een snel toenemend aantal mensen die deze uit hun, dank zij de grotere
arbeidsproduktiviteit snel stijgende, inkomen konden aanschaffen; de als gevolg
van de internationale verdragen, in het bijzonder die betreffende de Europese
gemeenschap, wijder openstaande buitenlandse markten; het vertrouwen van
bedrijven uit het buitenland, vooral de Verenigde Staten, in de soliditeit van de
Belgische en Nederlandse economische en maatschappelijke structuur en hun
verlangen om in deze landen vestigingen op te richten, dit alles sloot zich aaneen
tot een samenhangend complex van groeielementen waarvan de ondernemers en
de overheid in een zeer nauwe samenwerking slagvaardig wisten te profiteren. Deze
samenwerking was noodzakelijk. De expansie was immers niet alleen een
regelmatige groei van bestaande activiteiten; zij werd voor een belangrijk deel juist
gekenmerkt door dynamische vernieuwing, door herstructurering van de bedrijvigheid,
door herverdeling van de arbeid en het kapitaal over verschillende streken en
industrieën, en dit vereiste vaak niet slechts directe overheidssubsidies om de
innovaties te kunnen uitwerken en in produktie brengen en de export ervan te
steunen, maar zeer kostbare infrastructurele werken, wegen, havens, vliegvelden.
Van de uitzonderlijk levendige economische geschiedenis der Lage Landen in

de naoorlogse periode is veel studie gemaakt en deze is in hoge mate bevorderd
door de beschikbaarheid van zorgvuldig bewerkt statistischmateriaal en geraffineerde
economische theorieën. Het is voor de geschiedschrijver van dit tijdvak dan ook
waarschijnlijk niet onmogelijk om een min of meer adequate verklaring van de
economische ontwikkeling te geven. Hij kan dat echter niet door middel van een
analyse die zich tot de Lage Landen beperkt. Dit wil zeggen, zijn verhaal zou zich,
wil het niet slechts registreren maar ook expliceren, ver over de grenzen van zijn
onderwerp moeten uitstrekken en zowel van een enorm apparaat van kennis als
van een zeer gecompliceerd instrumentarium van economische begrippen en
theorema's gebruik moeten maken. Het is alleen door studies die het nationale kader
doorbreken, dat met de nodige precisie kan worden getoond hoe de economieën
van Nederland en België juist in de jaren zestig in veel grotere verbanden opgingen,
hoe zij zich tot onderdelen van de Europese en de wereldeconomie transformeerden,
hoe hun gedrag, hun groei en, in de jaren zeventig, hun stagnatie afhankelijk waren
van, en uitsluitend verklaard kunnen worden door ontwikkelingen op wereldwijde
schaal. Zulke studies bestaan. In 1983 bijvoorbeeld publiceerde de Belgische
economische historicus Herman van der Wee een
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monumentaal werk - De gebroken welvaartscirkel: de wereldeconomie 1945-1980
- waarin descriptie, analyse en explicatie op buitengewoon fraaie manier werden
gecombineerd en waarin steeds en passant werd verwezen naar het lot van de
Lage Landen als een element van de wereldgeschiedenis. Wanneer een historicus
de twee kleine naties in het bijzonder bestudeert, moet hij zich echter beperken tot
de beschrijving van de consequenties die de algemene en slechts in haar geheel
verklaarbare ontwikkeling voor alleen deze maatschappijen had. Zijn standpunt
heeft daarom per definitie iets provinciaals. Dit nu is, bij nader inzien, niet
verwerpelijk. De Belgische en Nederlandse deelneming op zo'n schaal aan de
wereldeconomie en, niet zonder verband daarmee, eveneens aan de modernste
cultuurverschijnselen had zeker tot gevolg dat de bevolkingen zich uit allerlei
nationale limieten bevrijdden; daarnaast echter heeft zij hen ook ertoe gebracht om
de eigen functie en de eigen problemen te gaan overdenken en bespreken in een
gespannen zelfbeschouwing en een mateloze binnenlandse discussie.
De gemiddelde jaarlijkse groei van het nationale produkt steeg in België van 2,9%

in de jaren vijftig tot 4,9% in de jaren zestig en in Nederland van 4,7% tot 5,1% en
dat waren ook in vergelijking met andere landen indrukwekkende cijfers31.. In
Nederland groeide het reële nationale inkomen per hoofd van de bevolking van
indexcijfer 47 in 1950 tot 63 in 1960 en 100 in 1975. De consumptieve bestedingen
per hoofd namen toe van 44 in 1930, 44 in 1950, 55 in 1960 tot 100 in 1975. De
lonen gingen snel en sterk omhoog. Al omstreeks 1960 was er van het dirigistische
beleid dat tot dat moment - ondanks de reële stijging van 6% in 1954 - de lonen in
Nederland uitzonderlijk laaghad gehouden, weinig meer over. De ondernemers die
arbeidskracht nodig hadden, konden het zich niet veroorloven deze via koppelbazen
naar andere bedrijven te zien afvloeien. Zwarte lonen en alle mogelijke toeslagen
ondermijnden het stelsel. In de jaren zestig werd het opgegeven. In 1964 kwamen
de sociale partners een loonsverhoging van niet minder dan 15% overeen en toen
de prijzen begonnen te stijgen, werd de loonhoogte in een automatische koppeling
met de inflatie verbonden wat, gegeven de voortdurende groei van de produktiviteit
en de gespannen arbeidsmarkt, niet alleen economisch verantwoord maar ook
noodzakelijk geacht werd. De contractueel vastgestelde lonen van volwassen
mannelijke werknemers in de overheids- en particuliere sector stegen in de jaren
vijftig per jaar met 6,5% bij een prijsverhoging van de gezinsconsumptie van 3,1%,
in de jaren zestig met 10,3% bij een prijsverhoging van 4,5%. Het resultaat van dit
alles was dat Nederland opnieuw, zoals in de zeventiende en achttiende eeuw,
hogere lonen betaalde dan andere landen, een zeer opmerkelijk feit zo kort na de
voorzichtige zuinigheid van de jaren vijftig. In België groeiden de inkomens eveneens
maar aangezien het
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niveau daar in de jaren vijftig hoger lag was de overgang iets minder abrupt. Nog
in 1966 waren de loonkosten per uur voor nijverheidsarbeiders in Nederland iets
lager dan in België; in 1971 waren zij er hoger. Toch vonden ook in de Belgische
nijverheid in 1964 en sterker nog in 1970 loonexplosies van grote omvang plaats
met reële stijgingspercentages van 7,2 en 9,4. Van de enorme hoeveelheid cijfers
waarmee men de groei van de welvaart kan tonen, is één misschien voldoende: in
Nederland nam het autopark van 522 000 personenauto's in 1960 tot 3 230 000 in
1973 toe, in België van ongeveer 700 000 in 1960 tot 2 400 000 in 1973. Of om het
anders uit te drukken, in Nederland waren in 1960 per duizend inwoners ongeveer
46 personenauto's beschikbaar, in 1973 ongeveer 200 en in België op die tijdstippen
130 en 240.
Zowel in Nederland als in België was de snelst toenemende bedrijvigheid

geconcentreerd in een enkel landsdeel. In Nederland waren dat de provincies Noord-
en Zuid-Holland en Utrecht (waar bijna de helft van de Nederlandse bevolking
woonde, namelijk 6 140 800 van de 13 387 000 in 1973). Zij dreigden tot een
‘randstad’ ineen te groeien met als middelpunt de zich onstuitbaar uitbreidende
haven en industrie van Rotterdam. Deze stad werd de belangrijkste aanvoerhaven
van olie in een Europa dat zijn energie niet meer betrok uit steenkolen - die in 1950
74% daarvan leverde en in 1967 slechts 31,3% - maar uit de aardolie waarvan het
aandeel in de totale energievoorziening gedurende deze jaren groeide van 10% tot
51,1%. De olieraffinagebedrijven in Pernis, de petrochemische industrie, de vergroting
van Hoogovens bij IJmuiden creëerden aan de zeekust een landschap van hoogst
moderne industrie en haar steunende bedrijvigheid. Het waren deze industrieën -
de chemische industrie, de aardolieraffinaderijen en de metaalindustrie - die in de
jaren zestig het krachtigst groeiden met jaarlijkse percentages van 14 voor de eerste
twee en 9,5 voor de laatste. Ernstige politieke gevolgen had de voorsprong van de
zeeprovincies niet. Het gegeven dat de Hollandse provincies de kern van de natie
vormden én wat bevolking én wat economische activiteit én wat cultuur betreft, was
sinds de oorsprong van de staat in de zestiende eeuw bekend en aanvaard.
Overigens hebben de Haagse politici in de jaren van overvloed de ‘buitengewesten’
geholpen door het verstrekken van subsidies, het scheppen van gunstige
vestigingsvoorwaarden voor de industrie, het bouwen van wegen en dergelijke
zaken meer zonder dat daardoor het fundamentele gebrek aan evenwicht geheel
werd opgeheven maar wel met het resultaat dat, ook dank zij de gelijktrekking van
loon- en inkomenspeil, de welvaart zelf, hoewel voor een belangrijk deel in het
westen verdiend, over het hele land werd verspreid.
In België had de onevenwichtigheid van de groei veel ernstiger effecten. Al in het

begin van de eeuw deed zich een ontwikkeling voor waardoor de
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economische toestand van Vlaanderen in vergelijking met die vanWallonië enigszins
werd verbeterd32.. Deze tendens bleek zich na 1944 voort te zetten en in de jaren
zestig versnelde zij zich zodanig dat Vlaanderen het economische overwicht in het
land kreeg. Hiertoe droeg het feit dat in Vlaanderen de bevolking groeide terwijl zij
elders in het land stagneerde of afnam, het zijne bij. In 1947 woonde in Vlaanderen
de meerderheid van de Belgische bevolking (50,54% tegen 34,14% in Wallonië en
15,32% in het arrondissement Brussel) en in de volgende decenniën werd de
Vlaamse suprematie nog sterker. Dit was juist in deze periode van veel belang. Het
was vanouds gebruikelijk dat veel Vlaamse arbeiders wegens het gebrek aan
werkgelegenheid in de eigen streek moesten gaan pendelen naar Brussel, Wallonië
en zelfs Noord-Frankrijk. In de jaren vijftig en zestig vormden zij een voor de Vlaamse
industrialisatie nuttige arbeidsreserve. Deze industrialisatie was voor een groot deel
te danken aan buitenlands kapitaal. Het was voor buitenlandse bedrijven na de
inwerkingtreding van de Europese markt in 1958 voordelig in België vestigingen op
te richten. Natuurlijk speelde naast de gunstige geografische ligging van het land
ook de politiek van de overheid een rol. Zij immers stimuleerde (net als de
Nederlandse) de vestiging van zulke filialen van grote buitenlandse firma's aangezien
zij voor België, dat (anders dan Nederland met Shell, Unilever en Philips) geen
multinationale ondernemingen van eigen herkomst bezat, zodoende profijt kon
trekken van de geweldige expansie van dit soort bedrijven. Het resultaat was niet
alleen voor Vlaanderen maar voor heel België van buitengewoon grote betekenis.
Vanaf de stichting van de onafhankelijke staat België had het economische overwicht
gelegen in Wallonië met zijn rijke kolenmijnen en zijn zware industrie (ijzer en staal,
bouwmaterialen, chemie). Bijna anderhalve eeuw lang had Wallonië het grootste
deel van de Belgische export geproduceerd. Nu keerde het tij. Kolen en staal werden
op de binnenlandse en buitenlandse markt minder gevraagd dan de produkten van
de metaalverwerkende en de moderne chemische nijverheid die in Vlaanderen
werden vervaardigd. Terwijl in Wallonië mijnen en fabrieken met de ondergang
werden bedreigd, ontstonden in Vlaanderen zones bij Antwerpen, Gent, Brugge,
Mechelen die nieuwe industriële landschappen vormden van andere aard en structuur
dan de Waalse. De Nederlandse eenheidsstaat werd door de ontwikkeling van de
Randstad niet ontwricht. Door de ontwikkeling van de Vlaamse industriële
concentraties pal ten zuiden daarvan kwam de Belgische eenheidsstaat wel in
gevaar.
In de eerste helft van de twintigste eeuw had de wereldeconomie perioden van

groei en perioden van diepe crisis gekend. Na 1945 had zij zich hersteld; in de jaren
vijftig daagde een tijdperk van expansie; in de jaren zestig bloeide de welvaart
weelderig. Dit enorme succes was, meende
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men, mede te danken aan het wijze overheidsbeleid dat kon steunen op de adviezen
van de zeer verfijnde economische wetenschap. Het is duidelijk, van een beleid dat
in staat was geweest zoveel prachtige resultaten te bereiken, mocht men ook in de
toekomst een dergelijk effect verwachten. Het moest, zo leek het, mogelijk zijn de
economische groei oneindig voort te zetten, op een zorgvuldig beheerste en
geordende manier zodat wilde spanningen vermeden werden en het oude,
melancholieke ritme van opgang en neergang, van hoog- en laagconjunctuur, van
bloei en inzinking eindelijk zou ophouden te kloppen33.. In de Nota inzake groei en
structuur van onze economie, die de minister van Economische Zaken, J.M. den
Uyl, in 1966 deed uitgaan, werd dit zelfvertrouwen uitgedrukt. Aan de economische
expansie behoefde geen einde te komen en dit behoorde ook niet te gebeuren want
dank zij de continuïteit van de groei zou men in staat zijn de welvaart beter over de
maatschappelijke groepen te verdelen. Er werd een nauw verband tussen
economische groei en sociale hervorming gelegd. Van dat wat jaarlijks aan de
nationale inkomsten werd toegevoegd zou een deel besteed moeten worden aan
de verhoging van de inkomsten der slechtbetaalden. Daartoe waren wetgeving
nodig en een stelsel van sociale garanties en voorzieningen waardoor ook aan het
leven van degenen die om een of andere reden zwak en kwetsbaar waren - de
ongeschoolden, de zieken, de bejaarden - zekerheid en zin werden verschaft.
Maar dit was niet alles. Dank zij de voortdurende toeneming van het nationale

inkomen zou men erin kunnen slagen meer rechtvaardigheid, dat is, gelijkheid, te
brengen in een maatschappij waaruit de armoede definitief was gebannen en waarin
de standen- en klassenindeling, ondanks de invoering van de politieke democratie
in de eerste helft van de eeuw nog zo krachtig gehandhaafd, haar rigiditeit zou
verliezen; wellicht zou zij zelfs bijna geheel verdwijnen. En al legden de verschillende
partijen in België en Nederland zonder twijfel verschillende accenten, al bleef of
ontstond er steeds opnieuw discussie over de juiste formulering van voorgestelde
maatregelen, de juiste uitvoering ervan, het juiste tempo van de maatschappelijke
hervormingen, toch heerste er in de jaren zestig en zeventig een soort
eenstemmigheid over de aard die de toekomstige maatschappij moest krijgen.
Omstreeks 1900 waren alle partijen in beide landen ervan overtuigd geweest dat
de invoering van het algemeen kiesrecht, dat is de staatkundige democratie,
onvermijdelijk was en blijkbaar in de natuur der dingen lag. In de jaren zestig raakten
zij er alle van overtuigd dat men toe was aan de invoering van een systeem dat
maatschappelijke democratie genoemd mag worden. Hoe heftig en fel de politieke
discussies zowel in de jaren 1880 en 1890 als in de jaren 1960 en 1970 ook werden
gevoerd, door hoeveel demonstraties, manifestaties en stakingen zij ook werden
verlevendigd, wat de toeschouwer die erop terugkijkt in de eerste
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plaats treft is niet zozeer de onenigheid als wel de fundamentele consensus. Over
de richting waarin de maatschappij zich zou of moest ontwikkelen, over de waarden
en normen die het hoogst geschat moesten worden, bestond eigenlijk minder
principieel verschil van mening dan de roerigheid van deze tijdvakken zou doen
vermoeden.
De politieke enmaatschappelijke werkelijkheid blijken steeds weer heel weerbarstig

te zijn. In het begin van de eeuw bleek de politieke democratie, mede als gevolg
van de opbouw van het zuilensysteem, niet te bewerken dat de massa van de
bevolking anders dan in bijna louter formele zin - namelijk door zo nu en dan naar
de stembus te gaan en haar trouw aan haar partij nog eens uit te drukken - bij de
grote politieke beslissingen werd betrokken. In de jaren zestig en zeventig bleek de
maatschappelijke democratie in feite slechts een beperkte betekenis te hebben en
niet te bewerken dat werknemers, studenten, scholieren, uitkeringstrekkers duurzame
invloed op de hoofdlijnen van het beleid verwierven. Waarschijnlijk is het tastbaarste
resultaat van de consensus dan ook de uitbreiding van het stelsel van sociale
zekerheden geweest en dat is in laatste instantie de zorg voor de individueel of
maatschappelijk zwakken, die altijd het minst in staat zijn van wat voor democratische
rechten ook gebruik te maken. Er is in elk geval niet veel twijfel aan dat zowel de
Nederlandse wet op de universitaire bestuurshervorming van 1970, waarin aan de
studenten meer medezeggenschap werd gegeven dan in enig ander land, als de
Belgische en Nederlandse wetgeving over de participatie van werknemers aan het
beleid van de ondernemingen (ondernemingsraden) ten slotte het gezag of de macht
van de leiders en managers der universiteiten en ondernemingen in de praktijk
minder heeft beperkt dan was bedoeld34.. Deze hele legislatie bracht, in verhouding
tot de idealen en verwachtingen waardoor zij zich liet inspireren, betrekkelijk weinig
op al veroorzaakte zij natuurlijk in het gedrag van de superieuren wel veranderingen
die van reëel belang zijn.
Terwijl nu het maatschappelijk-democratische element in de consensus van de

jaren zestig moeilijk geheel te verwezenlijken viel, groeide het sociaal-verzorgende
element tot enorme proporties uit. De politiek beschikt slechts over een klein en
onvoldoende definieerbaar vocabulaire. De term ‘verzorgingsstaat’, die men is gaan
gebruiken voor de staat die in de jaren zestig vorm kreeg en andere doeleinden had
dan de ‘welvaartsstaat’ van de jaren 1940 en 195035., is dan ook om allerlei redenen
misschien wat ongelukkig en de betekenis ervan is moeilijk precies te omschrijven.
Toch heeft hij de verdienste aan te wijzen waar in deze periode in de praktijk van
de sociale politiek de klemtoon kwam te liggen, ongewild, in wezen zelfs in strijd
met de intenties van het democratische beginsel. Van het zuilenstelsel is vaak
beweerd dat het de werking van de
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politieke democratie beknotte. Al was het in geen enkel opzicht formeel vijandig aan
de regels van de politieke democratie, toch bevorderde het de lijdzaamheid en
volgzaamheid van de burgers. Van de verzorgingsstaat zou iets dergelijks gezegd
kunnen worden met betrekking tot het denkbeeld van de maatschappelijke
democratie. In beide gevallen werd de principiële betekenis van de hervormingen
door de praktijk van het politieke en sociale leven vervaagd ondanks het feit dat er
een vrij brede consensus over hun wenselijkheid bestond. De in de jaren zestig en
zeventig uitgewerkte sociale wetten waren talrijk en zij betroffen grote groepen
mensen, zowel in België als in Nederland. Het stelsel werd veelomvattender en
groeide ook in de jaren zeventig nog krachtig verder uit. Het heeft het bestaan van
miljoenen mensen in hoge mate veraangenaamd maar leed al in de jaren zeventig
schade van het gegeven dat de hele opzet ervan afhankelijk was van de
duurzaamheid van de economische groei. Zodra deze groei problematisch werd
omdat men hem niet meer wilde of kon realiseren, begon het systeem dat erop
rustte, te wankelen.
De eenstemmigheid van de jaren zestig over de grote zaken die juist toen konden

en moesten worden verwerkelijkt - welvaart, geluk en democratie - klonk soms wat
zwak en mat tussen het luidruchtige, deels heel vrolijke, deels zeer schelle lawaai
van de openbare discussie. Het wasmet een andere trits van woorden dat opvallende
en rumoerige groepen van de bevolking hun houding in het leven en demaatschappij
van dit tijdvak omschreven: protest, provocatie, contestatie. En er was een ander
begrip dat in talloze combinaties nog grotere triomfen scheen te vieren dan ooit in
de voorafgaande decenniën: crisis, crisis van het bestel, van de godsdienst, van de
waarden en normen, van de cultuur, van de politiek in het algemeen, van de partijen,
van de vakbeweging, van het kapitalisme. Dit zijn zware termen. Over het algemeen
gebruikten de mensen toen graag forse woorden. Vakbondsbestuurders en politici
die tot voor kort spraken over rechtvaardigheidsgevoel, geweten en barmhartigheid,
begonnen nu een emotie te etaleren die zij woede noemden, harde eisen op tafel
te leggen, met harde actie te dreigen. Tegenstellingen en meningsverschillen
behoorde men volgens de nieuwe discussiestijl niet te verzoenen maar juist aan te
scherpen. Pacificatie en harmonisering werden afgewezen. De burger die zich nu
eindelijk moest opheffen uit de passiviteit waartoe het zuilensysteem hem had
veroordeeld, had er recht op voor scherpomlijnde keuzen te worden geplaatst. De
politiek immers zou niet langer het spel van een kleine elite blijven die in aan de
openbaarheid onttrokken beraad de zaken aan de top regelde zonder de kiezers
daarin te kennen. De politiek moest nu werkelijk democratisch worden en democratie
is strijd, conflict; zij vereist wat men polarisatie ging noemen, duidelijkheid, ja - men
schuwde het absolutisme niet - volstrekte duidelijkheid. Dit alles had
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tot gevolg dat de objectief aantoonbare en voor de grote meerderheid van de
bevolkingen natuurlijk dagelijks merkbare groei van de welvaart, het levensgemak
en het aanbod van ervaringen meer maatschappelijke onrust en wanorde
veroorzaakten dan men gewend was. Dit was verrassend. Dat in de jaren zestig
zo'n economische voorspoed over de Lage Landen zou spoelen, had men niet
voorzien. Had iemand kunnen voorzien dat deze voorspoed de toon van de
maatschappelijke discussie zo emotioneel en heftig zou maken en het aantal
debatthema's in zo'n mate zou vermeerderen? Misschien was het inderdaad te
voorzien geweest, wanneer het tenminste waar is dat mensen die énmeer zekerheid
hebben én meer mogelijkheden om hun bestaan zelf vorm te geven, hun verlangens
scherper gaan definiëren en met grotere kracht gaan proberen ze te verwezenlijken.
Maar één belangrijk en misschien - wie kan dat schatten? - overheersend element
was moeilijker te berekenen geweest, namelijk de import en ruime afname van
zoveel opstandige en soms semi-revolutionaire ambities uit de Verenigde Staten,
Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland.
De Nederlandse onrust bezat gedurende de jaren zestig en vroege jaren zeventig

waarschijnlijk zoveel nationale eigenaardigheden dat het onmogelijk is haar te
beschouwen als niet meer dan een uitloper van een in de westerse wereld
wijdverbreide beweging. Voor een deel was zij dat natuurlijk wel. Niemand kan eraan
twijfelen dat de heftige reactie van Amerikanen, studenten vooral, tegen de interventie
van de vs in Vietnam en de opstand van de Parijse studenten in mei 1968 tegen
De Gaulle geweldige indruk maakten op de Nederlandse generatiegenoten die er
op de televisie naar keken. Niemand zal er bovendien aan twijfelen dat de theorieën
die Amerikanen, Fransen en Duitsers verkondigden, ook in Nederland grif van de
hand gingen, ja, de kern vormden van wat de Nederlandse opposanten aan
politiek-sociale wijsbegeerte voortbrachten. Hoewel linkse radicalen in Nederland
soms hoopten inspiratie te kunnen putten uit het marxisme van de zogenaamde
Hollandse school - die van Gorter, Roland Holst en Pannekoek - beheersten de
werken en daden van Marx, Mao en Marcuse ook in Nederland de theorie van de
revolte. Het eigenaardige van de Nederlandse beweging werd niet daarin uitgedrukt
maar in haar vorm. Deze werd bepaald door het karakter van de autoriteiten tegen
wie het verzet zich richtte. In de Verenigde Staten vochten jonge mensen heftig de
legitimiteit aan van de Amerikaanse oorlog in Vietnam, waarin zij zelf als soldaten
betrokken konden raken. In Frankrijk stond het paternalistische en nationalistische
regime van De Gaulle ter discussie dat zijn zin - meende men - was gaan verliezen
toen het zijn grootste probleem had opgelost en in 1962 dank zij het prestige van
de oude generaal Algerije had kunnen loslaten zonder een burgeroorlog in Frankrijk
te veroorzaken. Nederland had geen problemen van die aard. Het voerde geen
oorlog en het bezat
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geen leider van zo'n onvergelijkelijke autoriteit als de Franse president. Vandaar
dat de onrust die zich al in 1964 in Amsterdam begon te manifesteren in het begin
geen eigen doel had en pas na enige tijd een geschikt object vond, namelijk het
koningshuis, de verloving (1965) en het huwelijk (1966) van prinses Beatrix met
Claus von Amsberg.
In Nederland, de grote en machtige republiek van de zeventiende eeuw, heeft

gedurende de negentiende en twintigste eeuw nooit een politieke partij of stroming
geageerd die de invoering van een republikeinse staatsvorm tot een hoofdpunt van
haar programma maakte. Al waren de SDB, de SDAP en de communisten natuurlijk
republikeins gezind geweest en lieten zij dat zeer duidelijk blijken, in hun discussies
met de andere partijen vormde de monarchie geen probleem dat zij centraal stelden.
Al in de late jaren dertig lieten de socialisten de kwestie geheel vallen en na de
oorlog gaf het prestige van koningin Wilhelmina als symbool van het verzet tegen
de Duitsers ook aan de socialisten de mogelijkheid enige werkelijke affectie voor
de Koningin op te vatten. Royalisten werden zij niet maar voor mensen als Drees
werden de monarchie en koningin Juliana, die hij tien jaar als minister-president
diende, meer dan slechts om praktische redenen en tot nader order duldbare
substituten voor een republiek en een president36.. Drees trad in 1966 als getuige
bij Beatrix' huwelijk op. Het was dan ook verrassend dat meest jonge Amsterdammers
zich in het midden van de jaren zestig tot strijders tegen de monarchie ontwikkeld
bleken te hebben. Met ontsteltenis zag de Nederlandse bevolking, waarvan de
overgrote meerderheid de koninklijke familie zeer welgezind was, op 10 maart 1966
op haar televisieschermen dat de in traditionele stijl en met enig vertoon verzorgde
huwelijksplechtigheden in Amsterdam door fikse aantallen relschoppers werden
verstoord. Het verschijnsel zelf was nieuw. Dank zij de televisie kreeg het meer
aandacht en nadruk dan enig ander nieuw verschijnsel in de Nederlandse
geschiedenis. Daardoor werd het belang ervan buiten alle proportie opgeblazen.
De Amsterdamse onrust werd veroorzaakt door een beweging uit 1965 die zich

Provo noemde. Deze bestond uit enkele honderden jonge of vrij jonge
Amsterdammers die het leven saai vonden en hun bestaanmet grappen probeerden
op te fleuren. Zij waren op een vage manier anarchistisch en beroemden zich erop
dat zij de gevestigde machten provoceerden, de opstand van de ‘homo ludens’
voorbereidden en het leven ‘desnoods met geweld’ tot een spel wilden maken37..
Oorspronkelijk was het bepaald hun bedoeling niet om iets coherents naar voren
te brengen en dat deden ze ook niet. Maar vrijblijvendheid heeft geen duur. Het
epateren van de bourgeois en het treiteren van de politie zijn bezigheden die snel
vervelen. Provo, of wat eruit voortkwam, ging zich omhangen met principes. In het
met Provo sympathiserende Bericht aan de rattenkoning (1966) van Harry
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Mulisch (die zelf, geboren in 1927, tot een oudere generatie behoorde) kan men
nalezen hoe de beginselen zich als klitten aan het speelpak hechtten. De eerste
aanleiding daartoe was het feit dat de kroonprinses zich in 1965 met een Duitser
verloofde. Daar was niets bijzonders aan. De stadhoudersWillem I, Frederik Hendrik
en Willem V, de koningen Willem I en Willem III, de koninginnen Wilhelmina en
Juliana hadden hun echtgenoten allen in Duitsland gevonden. Tegen de persoon
van Claus von Amsberg bleek ook geen politiek bezwaar ingebracht te kunnen
worden. Vanwaar dan de Amsterdamse opwinding? De in en na de oorlog geborenen
waren opgegroeid met om zich heen de herinneringen van ouders en grootouders
aan de oorlogsjaren. Zij hadden geleerd dat de juiste houding in het leven er een
van verzet was. Zij hadaen echter ook ontdekt dat de volwassenen tijdens de oorlog
in overgrote meerderheid nauwelijks verzet hadden geboden en risico's hadden
vermeden. Deze tegenstrijdigheid was moeilijk te verwerken. In elk geval zou de
jonge generatie - of degenen die zich tegelijk als haar avant-garde en haar
vertegenwoordigers opwierpen - haar zelfrespect niet door zulke ambiguïteiten
moeten laten ondermijnen. Het zo hooggeprezen verzet, waaraan de ouderen zich
ten slotte nauwelijks hadden gewaagd, moest door de jongeren worden gepleegd.
Nu het establishment, door dit huwelijk toe te laten en toe te juichen, toonde opnieuw
met de Duitsers te pacteren was ferme tegenstand noodzakelijk en wanneer het
onmogelijk zou blijken Beatrix' verloofde buiten de grenzen te houden, dan moest
het hele monarchale stelsel maar worden opgeruimd. Zo werd Provo republikeins.
Maar bij zulke nationale zaken bleef het niet. In de herfst van 1965 gingen allerlei

studenten meedoen en zij brachten wereldpolitieke problemen ter sprake: de
atoombom, de Amerikaanse interventie in Vietnam, de ‘strijd’ tussen het rijke
noordelijke en het arme zuidelijke halfrond. Provo associeerde zich met de armen
in de wereld, met de Vietcong en zij vond in de Nederlandse vertaling uit 1965 van
Mao's boekje over guerrilla-oorlogvoering boeiende informatie38.. Het verzet dat
tijdens de oorlog niet in voldoende mate geboden was, zou Provo nu in Amsterdam
tot ontwikkeling brengen en het zou niet alleen tegen de monarchie maar ook tegen
de lugubere wereldmacht van het kapitalisme gericht zijn. In een paar maanden
tijds kreeg de Provobeweging zodoende een ideologisch karakter. Zo was zij niet
begonnen. Dit soort retoriek kwam uit de academie. Provo's spot en levenslust
verdwenen in de abstracte wereld van wetenschappelijke of semi-wetenschappelijke
theorieën. Net als in de Verenigde Staten, in Parijs, in de Duitse universiteitssteden
verschenen ook in Nederland de boekwerken en pamfletten waarin filosofen,
psychologen, sociologen de ellende in de wereld door middel van allesomvattende
theorieën verklaarden en strategieën uiteenzetten waardoor het verderf kon worden
verwij-
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derd. Sommige studenten, ook in Nederland, sprak dit sterk aan. Het zeer algemene
karakter van de beschouwingen, de nauwkeurige plaatsbepaling van het euvel in
het ‘systeem’, waaraan universiteitsbestuurders en hoogleraren zich willoos
onderwierpen, de prachtige generalisaties die alles doorzichtig maakten en de
oproep aan jonge generaties om de wereld te redden, het smaakte vele studenten
zeer goed omdat het hen bevrijdde uit de routine van de schoolgeleerdheid, het
detaillisme, de ‘dienstbare’ wetenschap en het paternalisme van hun docenten.
Waarom hebben zovelen in de hele westerse wereld abstracte theorie als een

emanciperende levensleer ervaren? Wat voor vreugde hebben zij geput uit zo ver
boven de gewone politieke discussie uitstijgende en in soms bijzonder ingewikkelde
taal gestelde beschouwingen van de Frankforter School, de Franse neo-marxisten,
Marcuse, Habermas? Hoe komt het dat een groep mensen die als een speelse
jonge generatie wilde optreden, zich met blijdschap kon buigen over zulke
zwaarwichtige filosofische teksten? Natuurlijk lazen slechts enkelen deze boeken
in hun geheel en stelden de meesten zich tevreden met uittreksels, samenvattingen
of tot slogans gereduceerde vereenvoudigingen; het blijft niettemin een feit dat de
zogenaamde revolutie van de jaren zestig zich liet leiden door abstracties, veel
moeite had een concrete vijand te ontdekken tegen wie zij haar aanvallen kon richten
en er in Europa niet in slaagde een publiek te mobiliseren dat - in een periode van
snel toenemende welvaart - profijt van een radicale omwenteling kon verwachten.
Toch is het misschien mogelijk tussen alle verwarring van emoties en acties, en
ondanks de onafheid van de semirevolutionaire betogen, in het hele bedrijf een kern
te ontdekken, een ambitie die - of men zich dat wel of niet bewust was, doet er niet
toe - een zekere samenhang eraan gaf.
De revolte waarvan beweerd werd dat zij zich tegen het ‘systeem’ richtte, richtte

zich in feite uiteraard tegen de concrete overheden van het ogenblik,
politieambtenaren, burgemeesters, universiteitsbestuurders, ministers. In soms
barbaarse taal werden dezen uitgescholden voor alles wat in de kringen van de
protesteerders lelijk werd gevonden. Historisch uiterst pikant was het feit dat in
Nederland door de nieuwe republikeinen de term ‘regent’ werd gebruikt om
onaangename personen aan te duiden die, zetelend in de kussens van de macht,
de orde op straat, de status-quo in de maatschappij en de glorie van het Oranjehuis
wilden handhaven; in de geschiedenis van de Nederlandse Republiek uit de
zeventiende en achttiende eeuw immers waren regenten stedelijke patriciërs geweest
die het Oranjehuis juist vaak hadden bestreden. Deze regenten nu stonden volgens
de oppositie voor risicoloos en fantasieloos paternalisme. Ook socialistische leiders
die - het werd grif toegegeven - zeker niet uit het patriciaat waren voortgekomen en
die erop uit waren de bevolking welvaart en zeker-
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heid te verschaffen, regeerden in regenteske stijl, zorgvuldig maar neerbuigend,
welwillend maar arrogant, nauwkeurig maar verbeeldingsloos. Zo verscheen ook
Drees als een aartsregent. Dit was een karikaturale voorstelling van zaken. Wat
men waarschijnlijk ermee bedoelde uit te drukken was dat de bestuurders van het
land zich - net als de regenten van het ancien régime - in hun eigen circuits
opgesloten en van de bevolking geïsoleerd hadden. Wat men waarschijnlijk ook
ermee bedoelde te zeggen was dat zij, geabsorbeerd door de zakelijke
beslommeringen van een puur materialistische politiek, de politiek hadden
losgemaakt van de cultuur. De protestbeweging was een beweging van jonge
intellectuelen die het politieke moment in de maatschappij wilden samenbrengen
met, of beter nog, afleiden uit het culturele moment. De slogan van de Parijse
meirevolte uit 1968 was dat de verbeelding aan de macht moest komen, de
verbeelding van kunstenaars en scheppende filosofen.
Cultuur en politiek hadden in Europa vanaf het einde der middeleeuwen, toen de

moderne staat tot ontwikkeling kwam, zeer lang in een nauw verband met elkaar
gestaan. Humanisme, barok, classicisme, rococo waren niet alleen culturele of
artistieke stijlen geweest waarvan vorsten, kerken, stadsbesturen gebruik maakten
voor hun bouwwerken, hun liturgie, hun preken, verordeningen en optochten; zij
waren niet slechts expressiemiddelen geweest, vormen en vocabularia die konden
dienen om indruk op de massa van de bevolking te maken en haar te doordringen
van haar plicht tot gehoorzaamheid; zij waren niet slechts uiterlijke conventies en
materiaal voor propagandadoeleinden. Zonder twijfel, zij waren dat ook maar zoals
de staat zich in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw uitdrukte in de taal
van de culturele stijlen van dat ogenblik, zo drukten deze stijlen zich uit in de staat,
de staatsvormen, het politieke gedrag van de overheden en de onderdanen. Het
Franse absolutisme van de zeventiende eeuw is zonder barok en classicisme niet
denkbaar. De Nederlandse Republiek van die tijd is niet denkbaar zonder het
humanisme. Het hele proces van de staatsvorming vanaf de vijftiende en zestiende
eeuw is niet alleen een politiek, maar tegelijkertijd een cultureel verschijnsel. In de
periode van de Verlichting hield de innige connectie tussen deze twee grote
elementen in de maatschappij stand. Ook in de geschiedenis van de negentiende
eeuw ontwikkelden cultuur en politiek zich vaak in nauwe samenhang. De Romantiek
oefende tastbare invloed op de staatkunde uit. In Nederland begon de politieke
beweging van de antirevolutionairen met de poëzie van Bilderdijk en Da Costa en
begon het liberalismemet het letterkundige tijdschrift DeGids. De Belgische grondwet
van 1831 en de Nederlandse van 1848 pasten bij romantische concepties.
Tegen het einde van de negentiende eeuw werd de samenhang losser. Men ziet

dat, vooral ook in Nederland, aan de positie van het socialisme. Schil-
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ders, architecten en dichters, R.N. Roland Holst, Berlage, Verwey, verklaarden in
de jaren 1890 met nadruk zich als socialisten te beschouwen en zij streefden een
hoogst ambitieus cultureel ontwerp na dat zij gemeenschapskunst noemden. Maar
het was alsof zij deze slechts in een nieuwe maatschappij volledig realiseerbaar
achtten. Zeker, hun werk moest een bijdrage tot de totstandkoming van de nieuwe
maatschappij vormen en zij waren zo vervuld van gezonde kunstenaarshoogmoed
dat zij het belang van hun bijdrage extreem hoog stelden. Toch is er in hun situatie
iets tweeslachtigs. Hoe vaak vindt men bij hen niet de gedachte en de hoop dat hun
kunst pas zal bloeien en groeien in de schone wereld van de toekomst wanneer
kapitalisme en individualisme vervangen zullen zijn door het alles weer tot een
harmonische eenheid brengende gemeenschapsgevoel, en dus de uitdrukking is
van iets dat nog komen moet en door veel sociale en politieke strijd moet worden
gerealiseerd. Met andere woorden, het is alsof naar hun mening de nieuwe cultuur
zal volgen uit de nieuwe maatschappij en het politiek-sociale moment voorafgaat
aan het culturele. Zo was de verhouding vroeger niet geweest. Toen waren politiek
en cultuur aspecten, verschijningsvormen van een zelfde realiteit geweest,
manifestaties, beginselen of hoe men ze ook noemen wil, van een zelfde
werkelijkheid. De betrekking tussen cultuur en politiek behoefde niet altijd vreedzaam
te zijn. Er konden zich spanningen en conflicten voordoen maar er was in algemene
zin steeds een wisselwerking en synchroniciteit. Zonder ons te forceren maken wij
een onderscheid tussen het barokke absolutisme van de zeventiende en het verlichte
absolutisme van de achttiende eeuw en geven wij daardoor aan hoe nauw het
verband tussen de politieke systemen en de cultuurstijlen van die perioden ons
voorkomt te zijn. Met evenveel natuurlijk gemak maken wij een onderscheid tussen
het verlichte liberalisme van de achttiende en het romantische liberalisme van de
vroege negentiende eeuw en leggen wij, wanneer wij de geschiedenis zo
interpreteren, dus de prioriteit niet per definitie bij de politiek-sociale, maar eerder
bij de culturele verschijnselen. Als wij de late negentiende eeuw bestuderen gaat
dat zo eenvoudig niet meer. Het dilemma van de zich socialistisch noemende
kunstenaars van toen toont de moeilijkheid scherp aan. De redenen waarom de
politieke vormgeving van het sociale leven in de nieuwste tijd minder samenhang
met de culturele vormgeving ervan schijnt te bezitten, zijn eenvoudig genoeg aan
te geven. Vooral in de twintigste eeuw werd het politieke bestel uiterst ingewikkeld,
als direct gevolg natuurlijk van de invoering der democratie. Het moest zich daarom
laten adviseren en steunen door objectief wetenschappelijk onderzoek en vooral
na 1945 was het de economische wetenschap die een centrale rol bij de
voorbereiding en de uitvoering van het beleid toebedeeld kreeg. De
gecompliceerdheid, verzakelijking en verambtelijking van de politiek
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gaven er een zekere anonimiteit en kleurloosheid aan; een of andere herkenbare
culturele stijl werd er in elk geval niet in uitgedrukt. Er was vanaf de late negentiende
eeuw bovendien - en dat is de tweede verklaring - geen overheersende culturele
stijl meer beschikbaar. De twintigste eeuw bezit geen cultureel principe dat een
werkelijke suprematie verwierf vergelijkbaar met die van barok, rococo of romantiek
in vroegere eeuwen. De laat-negentiende-eeuwse socialistische kunstenaars plachten
te klagen over de verwardheid en incoherentie van de in hun tijd moderne cultuur
en zij verwachtten dat de nieuwe maatschappij van de twintigste eeuw weer in staat
zou zijn een eenheidsstijl te scheppen. Dat is niet gebeurd. Integendeel. Het
pluralisme heeft gezegevierd.
Indien de beweging van de jaren 1960 niet alleen een protest is geweest (maar

waartegen precies?) en ook een constructief idee heeft nagestreefd, dan zal men
dit waarschijnlijk binnen het kader van deze problematiek moeten zoeken. Zij heeft
gehoopt dat politiek en cultuur opnieuw tot een soort eenheid zouden samengroeien
en in een gemeenschappelijk elan de wereld zouden hervormen. Zij meende dat
de bevolking, lijdzaam gehouden door het regentengezag, haar creatieve en artistieke
potenties zou ontwikkelen zodra zij uit haar verslaving aan de door de paternalisten
beschikbaar gestelde consumptiegoederen bevrijd zou zijn en dan, met scheppende
fantasie, kleur en dynamiek aan de politiek zou geven. Democratisering, de macht
van de basis, de verbeelding aan de macht werden de slogans van mensen die
verwachtten dat de democratie evengoed als de adel in de zeventiende en de
burgerij in de negentiende eeuw een samenhangende cultuur kon voortbrengen
waarmee de politiek zich zou laten doordringen. Was dit een reproduktie van de
idealen uit de jaren 1890? In bepaalde opzichten zonder twijfel: opnieuw immers
raakten hele groepen welwillende personen ervan overtuigd dat de geboorte van
een nieuwemens aanstaandewas. In bepaalde opzichten echter niet: de kunstenaars
van de jaren 1890 - ook Gorter en Henriëtte Roland Holst, de radicaalste en politiek
meest actieven onder hen - meenden niet dat het proletariaat waarvoor zij streden,
al rijp genoeg was om hun kunst te waarderen en zij deden ook geen beroep op die
klasse om zelf kunst te scheppen. De zich als een avant-garde beschouwende
opposanten van de jaren 1960 deden dat wel. Overigens vatten zij veel meer zaken
onder het begrip kunst dan vroeger gebruikelijk was; zelfs de zgn. ‘happening’ bleek
ertoe te behoren. Maar hoe dat zij, zij vermoedden in de jonge generaties van
werklozen, studenten en wellicht zelfs arbeiders zulke schatten aan creativiteit dat
de nieuwe mens er al bijna was en door middel van een betrekkelijk kleine impuls
uit de cocon van de traditie kon worden bevrijd. De seksueel, cultureel en sociaal
geëmancipeerde democratische mens stond gereed om politiek, filosofie en kunsten
in een nieuw verband te verenigen.
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Dit was dus wellicht de kern van de theorie die aan de beweging ten grondslag ligt.
Misschien is deze interpretatie overigens te ver gezocht en voedde het protest zijn
vuur slechts met toevallig bijeengebracht materiaal, wat republikanisme, wat
anarchisme, wat marxisme, wat freudianisme. De intellectuele bagage van Provo,
een beweging en een blad van veelal nog zeer jonge mensen, was licht. De
woordvoerders voelden zich bovendien verplicht om te schitteren door spot en
zelfspot en, hoe aardig dit hier en daar ook lukte, de stijl, niet verlevendigd door
literair talent, versleet spoedig. Hij was sterk beïnvloed door Dada uit het begin van
de eeuw en door de erfgenamen daarvan, de vijftigers. Vergeleken met die
bewegingen miste Provo echter iets: al deden er kunstenaars aan mee, Provo was
toch niet een kunstenaarsrevolte. Het proza ervan bevatte geen specifiek artistiek
programma; de ‘creativiteit’ die Provo in de mensen wilde ontwikkelen, bleef
ongespecificeerd. Daar kwam bij dat de inspirator van Provo, Roel van Duijn, een
nogal zwaarwichtige stilist was die, uitgaande van wel zeer globale generalisaties,
concrete idealen aanbeval waarvan hij zelf niet geloofde dat ze verwerkelijkt zouden
worden of radicale revolutionaire betekenis hadden: ‘totale amorele promiscuïteit’,
crèches, anti-autoritair onderwijs, ‘witte fietsen’ (door de gemeenschap voor
algemeen gebruik ter beschikking gestelde fietsen in door auto's ontruimde steden),
consumentenacties en zo meer. In het Provomanifest van 1967 werd dit alles
uiteengezet39.. De ware Provo zou hiervoor moeten strijden. Zeker, hij of zij zou
waarschijnlijk geen succes hebben, gegeven het feit dat de massa van de bevolking
voorgoed bedorven was. Maar geen nood, verzet bleef geboden; slechts in het
verzet, gedragen door de kracht van de wanhoop, is de Provo zichzelf. Zulke
pathetische lyriek is politiek natuurlijk niet interessant. Interessant is wel dat meer
dan twintig jaar na het einde van de oorlog het begrip ‘verzet’ deze mythische
proporties had gekregen. Interessanter was bovendien New Babylon, de utopie van
de vijftiger Constant Nieuwenhuys die in Provo het mogelijke begin zag van een
nieuwe vrijetijdscultuur maar verbaasd was over het zichzelf dramatiserende
pessimisme van de jeugdige protesteerders.
Hebben de deelnemers aan de acties Van Duijns getob en de ontwikkeling van

Constants project gevolgd en begrepen? Velen van hen hadden waarschijnlijk meer
plezier in rellen maken, huizen kraken en de geëmancipeerde liefde bedrijven dan
in theoretische bespiegelingen waaruit de bevrijdingsleuzen werden geacht te zijn
afgeleid. Dat ligt voor de hand. Het ligt ook voor de hand dat de idealen die de onrust
mogelijkerwijs hebben geïnspireerd, niet gemakkelijk te verwerkelijken waren. De
losser en. ruwer wordende sociale omgangsvormen, de sterke matiging van de in
Nederland lang vrij stringent gebleven seksuele moraal, de eindeloze reeks
‘happenings’, demonstraties, manifestaties, bezettingen, onlusten, opge-
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wonden pamfletten en op de muren gekalkte leuzen proclameerden schril en
nadrukkelijk dat de maatschappij fundamenteel aan het veranderen was, maar of
dat waar was, wist eigenlijk niemand, en of dit soort zaken de politiek dichter bij de
cultuur bracht, was dubieus. Het was onduidelijk wat in de protesten prevaleerde:
de behoefte aan vergroting van de mogelijkheden tot individueel genot of de op de
gemeenschap gerichte hervormingsdrang. Dit is op zichzelf niets merkwaardigs.
Gegeven echter het dank zij de welvaart enorm gegroeide aanbod van geluk werd
de betrekking tussen hyperindividualistisch hedonisme en naar collectivistische
saamhorigheid tenderende opvattingen over de gelijkheid van de individuen soms
uiterst problematisch en was het moeilijk te bepalen waarheen de beweging de
maatschappij wilde leiden. Maar hoe dat ook zij, de beweging of bewegingen hebben
de ontwikkeling van de staat naar een van de cultuur vervreemde, bureaucratische
machinerie nauwelijks gestuit. Dat de zogenaamde democratisering en emancipatie
niet het beoogde effect hebben gehad, ziet men misschien het duidelijkst in de
geschiedenis van de Nederlandse universiteiten die, na de ontbinding van Provo in
1967, een tijdje lang in het centrum van de belangstelling kwamen omdat daar de
meest flamboyante opwindingen ontstonden en de overheid daar de verst gaande
experimenten toeliet.
Het Nederlandse universitaire leven had zich lang in een betrekkelijk isolement

afgespeeld40.. De studentenbevolking was klein. Vlak voor de oorlog waren er in
totaal ongeveer 12 000 studenten. In 1950 was dat aantal al veel groter geworden
(29 000) maar een probleem vormde het niet. In de jaren 1960 werd dat anders:
het steeg van 40 000 in 1960 naar 103 000 in 1970. Dit was niet alleen het gevolg
van het feit dat het hoger onderwijs vanaf 1964 door de naoorlogse geboortengolf
werd overspoeld, toen de zuigelingen van 1945 en 1946 de middelbare scholen
verlieten; het was ook het gevolg van het feit dat de studenten dank zij de algemene
verhoging van het welvaartspeil en dank zij een uitgebreider beurzensysteem uit
bredere lagen van de bevolking kwamen dan vroeger. In de leeftijdsklasse van 18
tot 25 jaar studeerden per duizend personen in 1900 vier mensen, in 1938 elf, in
1950 23, in 1971 61. Dat de studentenaantallen zo snel zouden groeien was noch
door de overheid noch door de universiteiten voorzien; de expansie van het
wetenschappelijk onderwijs was in de jaren zestig een even grote schok als de
expansie van de economie. Om twee redenen werd zij tot een probleem dat nationale
proporties kreeg. De eerste was natuurlijk de omstandigheid dat relatief veel jonge
mensen zich nu een universitaire studie konden veroorloven en hun lot dus in de
belangstelling van grotere groepen kwam te staan dan vroeger het geval was. De
tweede was het gegeven dat de maatschappij van de wetenschapsbeoefening meer
materieel profijt verwachtte dan voordien gebruikelijk was. Zij meende dat
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de voortzetting van de economische groei afhankelijk was van
natuurwetenschappelijk onderzoek, vernieuwende techniek en hooggekwalificeerd
personeel; zij vertrouwde er bovendien op dat de economisten het groeiproces
zouden weten te sturen en dat de sociologie en de politieke wetenschap zouden
zorgen voor de maatschappelijke verwerking en beheersing ervan.
De jaren zestig begonnen met een wet op het wetenschappelijke onderwijs (1960)

die de oude structuur van de universiteiten bevestigde. Zij eindigden met een wet
universitaire bestuurshervorming (1970) waardoor de oude structuur werd afgebroken
en vervangen door een experiment. In tien jaar werd het uiterlijk van de Nederlandse
universiteiten drastischer veranderd dan in de voorafgaande eeuwen. Drie factoren
hebben deze bijzonder snelle en radicale ontwikkeling mogelijk gemaakt. De eerste
was objectief: de oude opzet voldeed niet meer. De traditionele autonomie van de
hoogleraren die niet waren gebonden aan de mening van hun zich uitbreidende
wetenschappelijke staf en hun studenten, was inderdaad een anachronisme
geworden. Bovendien was de administratieve steun die door de curatoren, voor wie
het universiteitsbestuur een nevenfunctie was, aan deze snel groeiende instellingen
kon worden gegeven, veel te zwak. De tweede was subjectief: de onlustgevoelens
van studenten die meenden dat hun individuele en collectieve belangen in de
massale instituties niet behoorlijk werden behartigd, die, geïnspireerd door uit andere
groepen, zoals Provo, voortkomende denkbeelden, minder dociel en receptief dan
vroeger hun creativiteit tot uiting wilden brengen, en die in de vs, Frankrijk en de
Bondsrepubliek voorbeelden voor hun eigen revolte zagen. De derde was politiek:
regering en lokale overheden hadden vanaf 1965 geen adequaat antwoord gevonden
op de uitdrukkelijk als zodanig aangekondigde ondermijning van het gezag door
Provo en soms te veel toegeeflijkheid getoond, soms veel te scherp gereageerd.
Het beleid van de burgemeester en de hoofdcommissaris van Amsterdam
bijvoorbeeld had zo weinig succes gehad dat zij beiden het veld moesten ruimen.
Toen de studenten vooral in 1969 hun eisen door middel van ordeverstoringen
kracht gingen bijzetten, was de minister van Onderwijs al snel tot vergaande
concessies bereid en hij werd daarin gesteund door de meerderheid van de politici.
Als compensatie voor het door Provo en door studenten belachelijk gemaakte gezag,
probeerden zij met progressieve en dynamische hervormingszin iets van de verloren
autoriteit terug te winnen.
Gedurende de jaren zestig kwamen twee visies op de toekomst van de

universiteiten scherp tegenover elkaar te staan. Volgens de ene, die in 1967 in een
gezaghebbend rapport werd verwoord (het rapport van de commissie-Maris), moest
de universiteit, nu zij een grote en kostbare instelling was geworden, met vaste hand
door professionele bestuurders
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worden geleid, zoals een groot bedrijf geleid wordt. Aan de autonomie van de
hoogleraren zou een einde worden gemaakt. Invloed van studenten op het
universitaire bestuur zou echter uitgesloten blijven. De al in 1963 opgerichte
Studentenvakbeweging vond in deze voorstellen een prachtig object om tegen te
ageren. De SVB werd in deze jaren sterk door allerlei marxistische en ook
anarchistische denkbeelden geïnspireerd. Deze kwamen voor een deel uit Duitsland,
in het bijzonder uit de Freie Universität in West-Berlijn waar nogal wat Oostduitsers
studeerden die weliswaar het orthodoxe communisme hadden verlaten, maar aan
het marxisme waarde bleven hechten41.. Volgens deze opvattingen moest de
universiteit het bolwerk vormen van intellectuelen die het als hun missie
beschouwden om de resultaten te ontmaskeren van de traditionele burgerlijke
wetenschap waardoor het onrecht en de onderdrukking van de massa der mensheid
werden bevestigd. De universiteit had tot taak het kapitalisme te bestrijden en juist
studenten zouden in samenwerking met, niet onder leiding van, hun docenten deze
permanente maatschappijkritiek moeten uitoefenen. Hun onderzoek zou aan het
licht brengen dat de zogenaamd democratische staat in feite repressief was, dat de
zogenaamd liberale en tolerante ideologie van het Westen in feite het masker was
waarachter kapitalisme, imperialisme en militarisme zich verborgen, dat de
zogenaamd waardevrije wetenschap die aan de universiteiten werd gedoceerd, in
feite werd beheerst door burgerlijke, de vrijheid van de mensen belemmerende
vooroordelen. Ook de vorm van de wetenschapsbeoefening en van het onderwijs
moest radicaal worden veranderd. In plaats van gespecialiseerde vakstudie die
mensen opleidde tot gehoorzame en buiten hun discipline ongeïnteresseerde
functionarissen in kapitalistische bedrijven en bij de overheid, moesten de kritiek
en de generalisatie komen waardoor de grenzen van de deelwetenschap werden
overschreden. En het door een docent aan leerlingen gegeven college diende te
worden vervangen door permanente discussie tussen mensen die weliswaar in
leeftijd en wetenschappelijke ervaring van elkaar verschilden maar toch geheel
gelijkwaardig waren. Op multidisciplinaire en maatschappelijk relevante projecten
kwam het aan, die werden bestudeerd door projectraden in een (naar analogie van
de raden- of Sovjetrepubliek) radenuniversiteit geheten instelling.
Hoeveel studenten voelden zich door zulke ideeën aangetrokken? Eenminderheid,

zonder enige twijfel, zelfs binnen de studentenvakbeweging. Maar in de onrustige
wereld van de jaren 1960 vonden zij ook enige steun bij niet zo sterk door
hervormingsdriften voortgestuwde generatiegenoten die er prijs op stelden
ongebruikelijke ervaringen op te doen. Toch begon de studentenactie in Nederland
laat, later dan in de vs, Frankrijk, de BRD en België. Al in januari 1968, voor de Parijse
meiopstand, liepen Leuvense
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studenten in vergaderingen en meetings te hoop voor een nieuwe democratie, voor
gelijkheid, voor een antiburgerlijk arbeidersregime, voor universitaire uitbreiding die
gepaard zou gaan met interne en externe democratisering, en in hun
‘volksvergaderingen’ verheerlijkten zij de democratische universiteit die zij wilden
scheppen boven de bourgeois-universiteit waardoor zij werden misbruikt. Vanaf 13
mei 1968 vormde zich in de Brusselse Université Libre een ‘algemene vergadering’
van linkse docenten en studenten die zich solidair verklaarden met de Parijse
opstandelingen en, na dagenlang in proclamatie na proclamatie de eisen van hun
broeders te hebben gesteund, op 22 mei het universiteitsgebouw bezetten dat zij
pas in de nacht van 28 op 29 juni verlieten. Vergeleken daarmee was het
Nederlandse elan traag en zwak. In 1968 beperkte het protest zich tot het gooien
van rookbommen en het verstoren van colleges en plechtigheden. Noch de
universitaire noch de landelijke autoriteiten ondernamen er veel tegen. In 1969
kwam het bezettingsritueel op gang. Van 28 april tot 7 mei werd de kleine Katholieke
Hogeschool te Tilburg bezet door actievoerders die een kort ogenblik van nationale
beroemdheid genoten en in talloze interviews met journalisten van de televisie, de
radio en de kranten hun inzichten konden uiteenzetten42.. Al spoedig volgde de veel
grotere Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, die haar reputatie een rood
bolwerk te zijn moest waarmaken. Vanaf 16 mei werd het administratiecentrum, het
Maagdenhuis, bezet gehouden maar al op 20 mei maakte de politie een eind aan
deze onderneming43.. Ook in andere universiteitssteden was het voortdurend onrustig.
Het studentenprotest kreeg een nationaal karakter.
De universiteitsbesturen bezaten vrijwel geen eigen middelen om te reageren.

Zij waren afhankelijk van de politie en de regering. De confessioneelliberale regering
onder P.J.S. de Jong was weinig geïnspireerd. G.H. Veringa, de katholieke minister
van Onderwijs, wist in 1968 niet goed of en hoe hij de orde in de universiteiten zou
herstellen. Pas na de Maagdenhuisbezetting in mei 1969 nam hij een initiatief. In
een nota van juni 1969 kondigde hij een nieuwe wet op het bestuur aan waarin hij
de twee tegenover elkaar staande visies met elkaar trachtte te verzoenen. In februari
1970 diende hij een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in. Zij aanvaardde het in
september en de Eerste Kamer volgde in december. Deze Wet Universitaire
Bestuurshervorming (WUB) is een zeer merkwaardig legislatief produkt. Zij was
bedoeld als een experiment. Zij gaf aan de universiteiten een sterkere structuur dan
vroeger maar liet op alle niveaus daarvan een vrij grote mate van medezeggenschap
aan - naast de hoogleraren - de wetenschappelijke staf en de studenten. Vooral de
linkse politieke partijen, die beweerden zelf nog iets radicalers voor te staan, waren
geïnteresseerd in wat deze toch vrij ver doorgevoerde democratie zou gaan preste-
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ren. Als zij goed zou werken, zou aan de democratisering van het bedrijfsleven -
een veel belangrijker probleem uiteraard - meer kans gegeven kunnen worden. De
WUB heeft echter niet zeer goed gewerkt. Zij maakte het bestuur, van de hoogste
tot de laagste organen, omslachtig, tijdrovend en soms bijna onmogelijk. Dat was
meer het gevolg van de ingewikkelde procedures en de noodzaak tot eindeloos
vergaderen dan van werkelijk diepe conflicten. Ook na 1970 is er in de universiteiten
heel wat gedebatteerd, gemanifesteerd en geprotesteerd maar het trok niet veel
aandacht meer in de buitenwereld. Ondanks alle moeilijkheden zetten de
universiteiten hun werk zo goed en zo kwaad als het ging voort, min of meer in de
vertrouwde trant. Want al had Veringa aan de democratische idealen concessies
gedaan die in vergelijking met het buitenland bepaald radicaal waren, de
universiteiten beantwoordden ook na 1970 in de verste verte niet aan de eisen van
de kritische universiteit maar werden logge, door een sterk groeiende bureaucratie
beheerste instellingen. Wat was daarvan de oorzaak? De vermoeidheid die
onafwendbaar ontstond na zo lang zo tot in het utopische opgedreven
heilsverwachtingen als die van de studentenleiders te hebben aangehoord?Menselijk
falen? Of bestaat er nog geen oplossing voor het probleem van de democratische
bestuursvorm die, aangezien hij veel meer mensen bij het beleid betrekt, zo uitermate
ingewikkeld wordt dat de behoefte aan meer regulering en meer uitvoerders van de
regels de neiging heeft toe te nemen?
Het is eigenaardig dat de literatoren zich gedurende de jaren zestig niet op de

barricaden hebben vertoond44.. Noch in Nederland noch in België heeft de op zoveel
fronten strijdende en met zoveel stemmen sprekende protestbeweging belangrijke
steun van de letterkunde gekregen. Wel drongen de thema's van het protest in hun
werk door en schaarden sommigen van hen zich aan de zijde van de actievoerders.
Ook waren er die het historisch materialisme omhelsden en daarvan in hun boeken
kond deden. De letterkunde was echter allang niet meer onbekommerd en naïef
genoeg om op een directe manier een werkelijkheid te verbeelden of een verhaal
te vertellen waaruit de lezer kon vernemen hoe hij tegen de verschijnselen in de
wereld behoorde aan te kijken. Ook het literaire proza van de late jaren zestig dat
werd geschreven door sympathisanten van de jeugdrevoltes, verdiepte zich zozeer
in literair-theoretische vraagstukken over de betrekking, de onmogelijke betrekking,
tussen taal en werkelijkheid, verteller en verhaal, dat het, hoewel het ter ontmaskering
van de burgerlijke ideologie diende, slechts voor ingewijden toegankelijk was.
Aanklachten, demasqués van zo'n ingewikkeldheid en geformuleerd in romans die
de kunstvorm, de taal, de objecten en de auteur in zo'n mate en met zo'n
geraffineerde introspectie ter discussie stelden, kunnen eenvoudig geen directe
maatschappelijke taak dienen. Men behoeft daaraan die eis natuurlijk ook

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



324

in het geheel niet te stellen. Toch was dit proza soms als kritiek op de
maatschappelijke structuur bedoeld; in zulke gevallen leidde de obsessie van deze
linkse auteurs met de kennisleer tot opzettelijke en kunstig aangebrachte verwarring
waarmee geen eenvoudig concept - klassenstrijd, protest, provocatie - meer viel te
verbinden. Er ligt iets paradoxaals en wanhopigs in de diepzinnigheid waarmee
deze kunst, vol twijfel en wantrouwen over de mogelijkheid om de innerlijke en
uiterlijke werkelijkheid zelfs maar bij benadering weer te geven, zichzelf analyseerde,
doorgrondde en vernietigde45.. Daarbij vergeleken waren de zeer luide exclamaties
en ontboezemingen van de vijftigers, hoewel die waren gevuld met onredelijke
associaties en metaforen, kinderlijk eenvoudig en spontaan. In de taal, de beeldende
kunst en de publieke discussie waren de vijftigers soms onverstaanbare, maar altijd
goed hoorbare onruststokers en rellenschoppers. De jongere, naar het experiment
neigende literatoren van de zo uitermate rumoerige late jaren zestig, trokken zich
in hun werkkamers terug en schreven daar de zogenaamde werkelijkheid en de
zogenaamde literatuur aan scherven.
De destabilisatie veroorzaakt door de welvaart kreeg in de politiek theatraler

vormen. Als een direct gevolg van de neiging der mensen uit die tijd om zich in
mindere mate dan vroeger door uitspraken van het kerkelijke, pedagogische en
politieke gezag te laten leiden, voelden vrij veel kiezers zich niet meer gebonden
aan de politieke partij waarop zij of hun ouders gewoon waren geweest te stemmen.
De Tweede-Kamerverkiezingen van 1967 toonden dat aan. De KVP verloor ten
opzichte van de verkiezingen van 1963 5,4% van haar aanhang, de PVDA 4,4% en
beide bereikten een slechter resultaat dan ooit sinds 1945. Het hele confessionele
blok zakte voor het eerst sinds 1918 beneden de 50% (47,4). Het hele linkse blok,
de CPN incluis, kwam nog maar tot 30,1%. De liberalen bleven op iets meer dan
10% staan. Het was duidelijk, al stemde de overgrote meerderheid van het electoraat
nog steeds op de traditionele partijen, er kwam toch wat meer belangstelling voor
nieuwigheden en voor pogingen om de politieke cultuur enigszins te moderniseren.
De populistische Boerenpartij, die bezwaar maakte tegen wat zij als excessieve
staatsinvloed beschouwdemaar overigens nauwelijks een boodschap te verkondigen
had, werd in 1963, toen zij voor het eerst aan de verkiezingen deelnam, door 2,1%
van de kiezers gesteund; in 1967 behaalde zij 4,8%. Opvallender was nog het
succes van Democraten '66: deze partij kreeg nog niet één jaar na haar geboorte
al direct 4,5% van de stemmen. Zij was een opvallende verschijning. Bij haar
verkiezingscampagne maakte zij, in Amerikaanse stijl, gebruik van heel moderne
reclametechnieken en de leider, mr. H.A.F.M.O. van Mierlo (1931), werd op
aantrekkelijke wijze voorgesteld als een man met visie en verbeelding, echter geen
gedrevene maar een zuiver
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denkende, aarzelende intellectueel. Toch was D'66 zonder twijfel meer dan een
kunstprodukt van experts in public relations.
Op 15 september 1966 presenteerden enkele merendeels nog vrij jonge politiek

geïnteresseerden een Appèl dat was ondertekend door 36mensen van wie negentien
een academische titel voerden. Het richtte zich tot die Nederlanders die, zoals het
werd uitgedrukt, ongerust waren over de ernstige devaluatie van de democratie.
Aanleiding tot deze bezorgdheid waren de Provo-opstanden van maart en juni 1966
die, naar Van Mierlo's mening, bewezen dat het gezag zeer ver van de burgers was
komen af te staan, niet algemeen meer werd erkend en in een crisis verkeerde. Het
politieke bedrijf werd beheerst door spelregels en partijen uit de negentiende eeuw.
Het moest worden gemoderniseerd en de kiezers behoorden directe invloed op de
samenstelling van de regering te krijgen; daarom wilde het Appèl de
minister-president rechtstreeks door het electoraat laten kiezen. Bovendien moest
de volksvertegenwoordiging dichter bij het volk komen te staan. Vandaar het voorstel
om in een of andere vorm het districtenstelsel te herstellen dat in 1917 was
afgeschaft. Dit Appèl trok zoveel aandacht dat de initiatoren al in oktober 1966
besloten om een partij te stichten. Het zou een heel ander soort partij worden dan
Nederland ooit had gekend, geen beginselpartij maar een programpartij. Demoderne
maatschappij was de dogma's en de ideologieën van vroeger ontgroeid;
confessionalisme, socialisme, liberalisme waren verouderd en versleten; als gevolg
van hun veel te lang gerekt voortbestaan was de Nederlandse politiek vastgelopen
in onwrikbare tegenstellingen en tegenstrijdigheden die geen andere oplossing
kenden dan halfslachtige compromissen. Het was zaak de dogma's van links en
rechts te doorbreken, de willekeurig geworden principes op te geven en de nijpende
problemen van het heden onbevooroordeeld aan te pakken, op een redelijke wijze,
soepel maar doortastend en in voortdurend overleg met de bevolking in haar geheel.
De oude partijen zouden zich zo snel mogelijk moeten reorganiseren of opheffen -
VanMierlo verwachtte in 1967 dat zij zouden ‘ontploffen’; in plaats van het traditionele
bestel zou zich in Nederland naast de conservatieven een grote ‘ideologisch
ontkleurde’ progressieve partij moeten vormen waarin D'66 uiteraard zou opgaan46..
Dit is niet gelukt. De oude partijen hebben zich wel gereorganiseerd maar niet op

de manier die D'66 wenste. Al spoedig rees daarom de vraag of het zin had voor
D'66 om zich als partij in stand te houden wanneer haar hoofddoel niet bereikt kon
worden. Maar al scheen zij zo nu en dan vrijwel verdwenen te zijn, al waren er soms
nog maar een paar honderd leden, nauwelijks een organisatie en in het geheel geen
geld meer in kas, zij bleef voortbestaan en trok steeds weer enige aandacht dank
zij haar woordvoerders die nieuwe politieke thema's sneller dan anderen in de
discussie
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brachten en welsprekend wisten te behandelen; zo zette Van Mierlo al voor de Club
van Rome in 1972 haar rapport met de rampzalige prognoses over de resultaten
van voortgezette economische groei publiceerde47., op grond van voorlopige
informatie het openbare debat hierover in, dat in Nederland uitzonderlijk grote
proporties kreeg en veel zenuwachtigheid veroorzaakte. Maar wat representeerde
D'66 nu eigenlijk? Het bleef moeilijk definieerbaar. Zij leek enigszins op de
Nederlandse Volksbeweging van 1945, die eveneens een poging had gedaan om
de partijstructuur te herzien. Maar in tenminste twee opzichten verschilde zij daarvan.
De NVBwas geen partij geworden. Belangrijker echter was dat de NVB, in tegenstelling
tot D'66, juist zeer nadrukkelijk een ‘ideologie’ wilde verkondigen, namelijk het
overigens snel verwaaide personalisme48.. Zij leek eveneens wat op de links-liberale
Vrijzinnig Democratische Bond, die in 1901 was ontstaan en in 1946 in de PVDAwas
opgegaan, maar deze hechtte toch meer aan principes dan D'66. Het meest leek
zij op de groep progressieve intellectuelen uit de jaren 1880, die zich radicalen
noemden en het partijstelsel wilden veranderen door de politiek los te maken van
levensbeschouwing en dogmatiek49.. Het is boeiend om waar te nemen hoe in de
jaren 1880, vlak voor de verzuiling zich ging vormen, en in de jaren 1960, toen zij
haar samenhang leek te verliezen, geprobeerd werd de mogelijkheid te scheppen
voor een politiek die niet het resultaat zou zijn van compromissen tussen op
levensbeschouwing en systeem gebaseerde blokken, maar een eigen nuchtere
consequentie zou bezitten.
Toen D'66 in de Partij van de Arbeid op steun voor haar inzichten hoopte, bleek

dat met betrekking tot enkele concrete punten wel enigszins mogelijk, vooral ten
aanzien van de buitenlandse politiek en de ontwikkelingshulp. Voor het hoofddoel
van D'66, de opheffing van de ideologische blokken in de Nederlandse politiek,
bestond bij de socialisten echter weinig sympathie en deze nam verder af naarmate
de partij onder invloed van Nieuw Links kwam. Het was een eigenaardige situatie.
D'66 trok uit de gebeurtenissen van de jaren zestig de conclusie dat de politiek
‘ontideologiseerd’ moest worden. Nieuw Links interpreteerde de onrust heel anders:
de ideologische basis van het socialisme moest juist worden versterkt. Er bestaat
waarschijnlijk geen sociologische verklaring voor deze tegenstelling. De voormannen
van Nieuw Links behoorden tot dezelfde generatie als die van D'66 en velen van
hen hadden net als de D'66'ers een academische graad behaald. Beide groepen
hadden sterk het gevoel dat de wereld fundamenteel aan het veranderen was en
zij zagen het als hun taak de organisatie van de Nederlandse maatschappij aan
deze wijzigingen aan te passen. Voor beide had de term progressief een bijna
gewijde klank; modern, links en democratisch (in de tot barstens toe gevulde
betekenis die in deze jaren aan dat woord werd gehecht) meenden beide te zijn.
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Beide vatten met overtuiging steeds weer nieuwe thema's op en formuleerden uiterst
vrijzinnige meningen over bijvoorbeeld de legalisatie van abortus en de legitimiteit
van sommige vormen van actie tegen zakenmensen die van het gebrek aan
goedkope woningen in de grote steden misbruik maakten in de vorm van speculatie
en andere dubieuze praktijken. De krakers vonden bij hen een zekere steun. Nieuw
Links was echter voor een graad van sociale nivellering en overheidsinterventie die
de voorzichtiger kiezers van D'66 afwezen en het lag dan ook voor de hand dat deze
groep geen belangstelling had voor de door D'66 nagestreefde niet-ideologische
progressieve partij waarin voor de socialistische thesen geen plaats kon zijn.
In de PVDA was al in de jaren vijftig oppositie ontstaan tegen de gematigdheid van

het Nederlandse socialisme en zijn trouw aan de politiek van de NAVO, de Verenigde
Staten en de kapitalistische Europese Gemeenschap. In 1957 werd de Pacifistisch
Socialistische Partij opgericht, die de boodschap van vrede, democratie en gelijkheid
in zuivere vorm kon uitdragen omdat zij zelf geen greep naar de macht wilde doen.
Met haar kleine aantal Tweede-Kamerzetels (4 in 1963 en 1967, 2 in 1971 en 1972)
en haar van compromissen afkerige rechtlijnigheid was zij wel gedwongen zich tot
getuigenissen te beperken. Maar ook na 1957 protesteerden binnen de PVDA groepen
tegen de naar hun mening verouderde visies van het socialistische establishment
zowel op de buitenlandse als de binnenlandse politiek. Hun onrust werd groter
naarmate de partij, die vanaf 1958 buiten de kabinetten werd gehouden, electoraal
zwakker werd: in 1956 steunde 32,7% van de kiezers haar - en dat was een
schitterende uitslag geweest -, in 1959 30,4%, in 1963 28%, in 1967 23,6% - en dat
was niet veel meer dan zij in het voor haar treurige interbellum had behaald. Haar
deelname aan het kabinet van J.M.L.Th. Cals in 1965, samen met katholieken en
antirevolutionairen, liep al in 1966 op een teleurstelling uit: het kabinet werd door
de Tweede Kamer de wacht aangezegd. Sommige jonge partijleden meenden dat
de malaise het gevolg was van de meegaandheid der partij en haar vergaande
aanpassing aan het heersende politieke en economische systeem50.. Zij noemden
hun groep Nieuw Links (een term die zij aan het Amerikaanse vocabulaire
ontleenden) en zetten hun verlangens in 1966, kort na de verschijning van het Appèl
van D'66, in een boekje, Tien over rood, uiteen. Zij kritiseerden het volgens hen in
de PVDA oppermachtige reformisme dat conservatief en dus rechts dreigde te worden
maar voelden zich evenmin aangetrokken door het orthodoxe marxisme dat ‘oud
links’ vertegenwoordigde. Zij beweerden dat het hun ging om radicale
democratisering en veel grotere maatschappelijke gelijkheid. Het ging hun ook om
invloed en macht. Zij kregen die spoedig dank zij allerlei goed geregisseerde coups
in gemeenten en provincies en lenige manoeuvres op
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partijbijeenkomsten en congressen. Nogal wat representanten van de oudere
generatie moesten in de gemeenteraden, de wethouderscolleges en de partijorganen
en besturen voor Nieuw-Linksers plaats maken. Deze verjonging van het kader, de
grotere levendigheid van de programma's, de door de partij betoonde sympathie
voor buitenparlementaire acties van alle mogelijke groepen tegen alle mogelijke
misstanden in binnen- en buitenland trokken de aandacht van de kiezers van wie
in 1971 één procent meer dan in 1967 op de PVDA stemde (24,6%), in 1972 2,8%
(27,4%) en in 1977 zelfs 10,2%, zodat de partij toen 33,8% van de stemmen trok,
meer dan ooit in haar geschiedenis.
Uit de lotgevallen van de Partij van de Arbeid bleek dat het socialisme zich - en

dat was in zijn geschiedenis bepaald niet de eerste keer - aan nieuwe verwachtingen
wist aan te passen. Het nam in de jaren zestig de stijl van de toenmalige jeugd met
graagte over, imiteerde haar strijdvaardigheid en voedde haar heils- en
geluksverlangens. In de welvaartsmaatschappij bestond geen proletariaat meer dat
bevrijd moest worden; de oorspronkelijke inspiratie van het socialisme was
uitgewerkt. Toch was het kennelijk mogelijk ook nu nog een sociale en politieke
boodschap te formuleren die als een waarlijk socialistisch ideaal kon worden
voorgesteld, nieuw in vorm en taal maar doortrokken van dezelfde geest als de
negentiende-eeuwse stichters bewogen had. Het soms hemelbestormende
radicalisme van Nieuw Links slaagde erin het socialisme te presenteren als een
continue en permanente beweging zonder welke ook hoogontwikkelde en rijke
samenlevingen in Europa niet op een fatsoenlijke manier konden voortbestaan
(terwijl dat in de Verenigde Staten uitstekend ging). Zou ook de christendemocratie
tot zo'n tour-de-force in staat blijken? Haar probleem was fundamenteel. De
christen-democratie moest van oudsher aan twee voorwaarden voldoen, wilde zij
de taak vervullen die zij zichzelf had opgelegd. Zij moest een massapartij zijn,
degelijk ingericht en permanent gesteund door een flink aantal kiezers. Was zij dat
niet, dan dreigde zij een getuigenispartij te worden. In dat geval verloor zij de tweede
voorwaarde voor haar bestaan: het enorme instrumentarium van organisaties dat
het haar mogelijk maakte de invloed van de staatsmacht op de maatschappij te
reguleren en te filteren volgens haar eigen normen51.. Mislukte verkiezingen leken
voor haar daarom ernstiger en wezenlijker dan voor de andere partijen die trouwens
meer gewend waren aan het onbegrijpelijke dalen en stijgen van hun populariteit.
De Katholieke Volkspartij ging het bij de verkiezingen slecht: zij zakte in een

dramatisch snel tempo van 26,5% der stemmen in 1967 tot 21,9% in 1971 en 17,7
% in 1972. Men kon uit zulke cijfers concluderen dat er een wereld bezig was onder
te gaan. In 1963 had de KVP vijftig zetels in de Tweede Kamer, een derde van het
totaal, bezet. Slechts negen jaar later
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had zij er nog maar 27. De PVDA, met 43 zetels in 1972, was, zo leek het, definitief
de grootste partij geworden. Vooral in het jaar 1972 sprak het electoraat zich met
enige nadruk uit. Het linkse blok - namelijk de Partij van de Arbeid, de Pacifistisch
Socialistische Partij en de communisten aan haar linkerzijde en aan haar rechterkant
DS'70, een groep socialistische dissidenten die de radicalisering van de arbeiderspartij
door Nieuw Links niet wilde verdragen en een eigen, al spoedig weer verdwenen
partij stichtte - behaalde te zamen 58 zetels. D'66 kreeg er zes en een groep
katholieke dissidenten die zich uit de KVP hadden verwijderd en in 1968 een eigen,
linksere partij begonnen, de Politieke Partij Radicalen (PPR), waaraan ook
protestanten deelnamen, verwierf zeven zetels. Van de 150 kamerleden waren er
dus 71 per definitie ‘progressief’. Trouwens, ook de programma's van de
confessionele partijen verkondigden met nadruk de wil tot hervorming van de
maatschappij, die democratischer moest worden en waarin de goederen en de
macht ‘eerlijker’ behoorden te worden verdeeld. Het Nederlandse electoraat leek
verlangend uit te zien naar een toekomst die roder was opgeverfd dan heden en
verleden.
Het is gebruikelijk om de neergang van de KVP te verklaren uit de

deconfessionalisering, de ontkerkelijking en de ontzuiling die in Nederland in de
jaren zestig hebben plaatsgevonden52.. Deconfessionalisering is de neiging van
mensen die tot een bepaalde religie behoren - bijvoorbeeld katholieken - niet meer
te stemmen op de partij die werd opgericht om hun specifieke waarden en belangen
te beschermen, de KVP dus. In 1948 stemden bijna alle katholieke stemgerechtigden
op de KVP; in 1963 deed 83,5% dat; in 1972 38%. Het aantal KVP-leden liep scherp
terug. De partij, eens verreweg de grootste van Nederland, verloor in de jaren zestig
bijna 300 000 leden en telde er aan het eind van het decennium niet eens 100 000
(tegen de PVDA ongeveer 120 000). De ontkerkelijking, dat wil zeggen de neiging
van mensen om zich uit de kerken los te maken, was een van de oorzaken van de
deconfessionalisering maar zij kan onmogelijk de enige of de belangrijkste zijn
geweest; het percentage van de bevolking immers dat zichzelf rekende tot de
katholieke Kerk te behoren, nam niet sterk af; in 1947 was dat 38,5%, in 1960 40,4%
en in 1971 39,5%.Wat groeide was het aantal katholieken die zich om een of andere
reden nog wel katholiek noemden maar geen behoefte aan een katholieke partij
meer voelden. Velen van deze groep bezochten de kerkdiensten waarschijnlijk
onregelmatig of in het geheel niet, maar er zijn zonder twijfel ook trouwe kerkgangers
geweest die de katholieke partij verlaten hebben eenvoudig omdat zij haar overbodig
vonden: een emancipatiepartij heeft geen zin meer wanneer de emancipatie zich
voltrokken heeft. Ontzuiling is het resultaat. Het is de afbraak niet alleen van de
politieke, maar ook van de maatschappelijke organisaties die het leven van de
katholieke burgers sinds tientallen
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jaren plachten te regelen, te verzorgen en te verfraaien. Deze ontzuiling kende
verschillende vormen. De meest spectaculaire was natuurlijk de regelrechte
opheffing. Daartoe ging de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) over. In 1964
hervormde zij zich tot Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) en wel op een
zodanige manier dat de samenwerking met het socialistische NVV gemakkelijker
werd, een samenwerking die werd toegelaten door het episcopaat dat de in het
mandement van 1954 uitgesproken afkeuring ervan in 1965 introk53.. Het heeft tot
1976 geduurd voor NKV en NVV tot een fusie kwamen en de Federatie Nederlandse
Vakbeweging (FNV) stichtten, maar die traagheid werd niet door de katholieken
veroorzaakt, zij werd veroorzaakt door de protestantse vakorganisatie (CNV) die ten
slotte verkoos zelfstandig te blijven. De ontzuiling kon echter ook andere methoden
gebruiken. Zo bleef het katholieke onderwijssysteem keurig in stand maar nam het
aantal niet-katholieke kinderen op de scholen toe. In de katholieke ziekenhuizen
verzorgden ook niet-katholieke artsen en verpleegkundigen zowel katholieke als
niet-katholieke patiënten en aan de katholieke instellingen voor wetenschappelijk
onderwijs doceerden en studeerden ongelovigen naast gelovigen.
Het Nederlandse katholicisme van de jaren zestig is het object van veel studie,

kritiek, spot, bewondering en verwondering geworden en er is veel over geschreven.
Tot in de jaren vijftig vormde het een vrij gesloten gemeenschap die zich ook in het
persoonlijke leven betrekkelijk trouw aan de regels van de geestelijkheid hield - wat
in de hoge geboortencijfers tot uiting kwam - en in elk geval naar buiten de indruk
maakte blijmoedig te zijn, met vertrouwen in God en het leven, genietend van Zijn
zegeningen, van de dienst die Hem in daden, gebeden, en feestelijke liturgie gebracht
werd, van de wierook en de kaarsen in de kerkgebouwen, door generaties gelovigen
versierd met beelden, schilderijen en houtsnijwerk. Toen deze gemeenschap in de
jaren zestig de kerkdeuren openzette, blies een nieuwe wind de kaarsen uit. Het
Tweede Vaticaans Concilie, van 1962 tot 1965 te Rome bijeen, maakte in Nederland
grote indruk. Paus Johannes XXIII had het samengeroepen om middelen te zoeken
waardoor de Kerk zich aan de snelle veranderingen in de wereld kon aanpassen.
Sommige Nederlandse bisschoppen interpreteerden deze modernisering op een
manier die veel katholieken in het land aansprak, zeker toen bleek dat zij de oplossing
van het probleem der geboortenregeling - een enorm probleem in het overvol
wordende land - aan de individuele gelovigen overlieten en zich in hun uitspraken
over deze kwestie principieel matigden. Een grote opwinding maakte zich van de
katholieke gemeenschapmeester toen vooral de jongere leden ervan de gelegenheid
kregen of grepen om volop met de overal in het land, in de pers, voor de televisie
gezongen lofprijzing van democratie, openheid en sociale bewogenheid in te
stemmen. Geestelijke lei-
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ders, hoogleraren, priesters, kapelaans beijverden zich blijk te geven van hun
moderniteit; zij kleedden zich in het progressieve burgeruniform, met coltrui en
baard, hekelden het establishment, spraken hun bekommernis uit over de noden
van de Derde Wereld, de geestelijke armoede van de consumptiemaatschappij en
de verwoesting van het milieu. Op het Landelijk Pastoraal Concilie te Noordwijkerhout
(1965-1970) aanvaardden de bisschoppen tot op zekere hoogte de gedachte dat
zij en hun priesters gehouden waren zich aan de standpunten van het kerkvolk te
conformeren zodat dit medezeggenschap of inspraak kreeg. Dit ging Rome te ver.
Van 1970 af benoemde de paus nog slechts conservatieve bisschoppen en trachtte
hij aan de avonturen van de Nederlandse kerkprovincie een einde te maken. Maar
de kerkgebouwen liepen leeg. Noch de afschaffing van de Latijnse liturgie noch de
introductie van beatmissen slaagde erin de jongere ongelovigen of halfgelovigen
uit katholieke milieus naar de diensten te doen terugkeren. En meer nog dan in
andere delen van de wereld werd het gebrek aan priesters nijpend; priesterroepingen
werden zeldzaam. De culturele revolutie van de katholieken was onbeheerster dan
die van enige andere groep in de Nederlandse samenleving. Zij richtte zich bitter
tegen het eigen verleden. Met verbazing, leedvermaak of gêne zagen niet-katholieken
in de media gelovigen of afvalligen verschijnen die het voordien zo uitbundig
geprezen rijke Roomse leven kritiseerden als oppressief, schadelijk voor de mens
en onbehoorlijk patriarchaal. Dit was een van de wonderlijkste demasqués die in
Nederland ooit hebben plaatsgehad. Niet zonder enig exhibitionisme toonden
gevoelige Nederlanders de littekens die hun katholieke opvoeding in hun ziel had
achtergelaten.
Net zomin echter als in andere Europese landen gaf de christen-democratie in

Nederland zich gewonnen. Niettegenstaande alle tumult bleef de katholieke zuil
overeind, minder hoog van gestalte, zonder twijfel, en waar het marmer was
aangetast, zwakker van samenstelling; maar toch, zij stond er nog. Alleen daarom
al, zo leek het, was het nuttig de politieke partij van de ondergang te redden. De
katholieke politici zochten hulp bij de protestanten. Ook dezen hadden van het
noodweer te lijden. De ARP had na 1945 iets minder aantrekkingskracht op de kiezers
uitgeoefend dan in het interbellum maar tot 1956 had zij zich redelijk weten te
handhaven. Toen werd het moeilijker. Voor het eerst sinds 1918 zakte zij beneden
de 10% en bij de verkiezingen van 1959 en 1963 ging het nog slechter; 1967 gaf
een opleving te zien; 1971 en 1972 brachten teleurstellende cijfers (8,6% en 8,8%).
Ook de kleinere Christelijk-Historische Unie deed het na de oorlog wat minder goed
dan in het interbellum maar haar resultaten waren tot 1971 niet onbevredigend.
Toen veranderde de situatie: met 6,3% in 1971 en 4,8% in 1972 dreigde zij een
marginale partij te worden. Het was voor de protestantse politici dan ook nuttig om
middelen te zoe-
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ken die in elk geval verder verlies zouden voorkomen. Het is overigens
opmerkenswaardig dat de protestantse organisaties de ‘crisis van de jaren zestig’
op minder opzichtige wijze doorleefden dan de katholieken. Ook in de kringen van
hervormden en gereformeerden verschenen jongere voormannen in vooruitstrevende
uitrusting. Tot in het intellectuele bolwerk van de gereformeerden, de Vrije Universiteit
te Amsterdam, drongen mensen door die vonden dat calvinisme en marxisme
uitstekend met elkaar te verenigen waren. In de kerken werd ook het
orthodox-protestantse christendom soms geïnterpreteerd als een boodschap die
het gebruik van kernenergie verbood, het kapitalisme afwees en revolutie daartegen
steunde. Ook in de protestantse kerken verwierf de in die tijd in zeer algemene
termen gedefinieerde progressiviteit veel invloed, tot in de synoden toe. Dat verliep
natuurlijk niet zonder discussie en degenen die de protestantse kerken wilden
‘openen naar de wereld’ en bezielen met een nieuwe evangelische bewogenheid
die het niet zozeer ging om het geloofsleven van de christelijke individu als wel om
de redding van de gehele mensheid, ook zij kritiseerden de traditie. Alleen,
protestanten waren al sinds eeuwen aan discussie gewend. Terwijl de katholieken
met enige ophef constateerden dat hun Kerk ‘pluralistisch’ was geworden, konden
de protestanten slechts constateren dat het protestantisme nooit een echte eenheid
had gevormd. In de christelijke partijen groeide gedurende de jaren zestig het besef
dat samenwerking hun positie zou versterken. De drijvende kracht vormde de KVP.
Van haar gingen de initiatieven uit en zij was het die de langdurige en moeilijke
besprekingen aan de gang hield. Dit bracht voor haar interne strubbelingen mee.
De zogenaamde radicalen in de partij, die de sociaal-democratie als de natuurlijke
bondgenoot van de christen-democratie beschouwden, verzetten zich tegen pogingen
om in Nederland een, zoals zij vreesden, aan de Duitse CDU verwante confessionele
eenheidspartij op te richten. De leiders van de KVP aanvaardden echter het risico
dat de linkervleugel hen zou verlaten en, toen dat in 1968 inderdaad gebeurde,
slaagden zij erin de schade vrij beperkt te houden. Maar keer op keer werd door
alle deelnemers aan de besprekingen beklemtoond dat het confessionele verband
waaraan men werkte en waaruit de radicalen zich dus hadden teruggetrokken, niet
conservatief zou zijn, integendeel zelfs. De evangelische boodschap die het moest
bezielen werd juist bij uitstek progressief geacht en in overeenstemming met de
geest des tijds. Als uitgangspunt van het in 1967 in georganiseerde vorm begonnen
beraad diende de stelling dat in Nederland ook in de huidige tijd een politieke partij
moest bestaan ‘die geïnspireerd door het evangelie streeft naar vernieuwing van
de samenleving’54. en als belangrijkste thema's of verlangens werden de vermindering
van de inkomensverschillen, de spreiding van macht en de verantwoordelijkheid
van de staat voor het sociale welzijn op de agenda gezet.
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Maar al waren de aanhangers van christelijke partijvorming het er al spoedig over
eens dat zij zich moesten bedienen van het vocabulaire der vooruitstrevendheid en
hun poging om de ontzuiling door onderlinge samenwerking tot staan te brengen
moesten presenteren als vernieuwing, de praktische uitwerking kostte veel tijd en
moeite. Zo diep waren ook de christelijke politici echter overtuigd van de
onontkoombare wending der geschiedenis dat zij tot een enkele jaren tevoren nog
ondenkbare hervorming bereid bleken. Na veel aarzeling gelukte het de drie
traditionele confessionele partijen bij de verkiezingen van 1977 voor het eerst met
één programma en één kandidatenlijst te komen. Dit Christen-Democratisch Appèl
genoemde verband behaalde toen niet veel meer stemmen dan de drie afzonderlijke
partijen in 1972 te zamen maar het stond toch sterker: de afkalving van het
confessionele blok was in elk geval op korte termijn blijkbaar gestopt en nu het CDA
als eenheid en als representant van nog altijd bijna één derde der kiezers kon gaan
optreden, had het reden tot een zeker zelfvertrouwen. De verwarringen van de jaren
zestig hadden, zo leek het, de positie van de christen-democratie wel kwantitatief
verzwakt maar niet definitief ondermijnd. In 1980 trokken de drie de conclusies. Zij
hieven zichzelf op. De fusie kreeg haar beslag. Dit was geen geringe zaak want
daardoor verdween, na een eeuw lang diepe invloed op de politiek te hebben
uitgeoefend, ook de ARP, de oudste georganiseerde politieke partij die Nederland
kende. Zij was in de late negentiende eeuw met de zuilenbouw begonnen. Om van
die constructie nog wat te behouden ging zij in de late twintigste eeuw op in het door
de katholieken beheerste CDA.
In de periode van 1958 tot 1973 hebben geen politici de gelegenheid gekregen

tot nationale figuren uit te groeien. Noch de kiezers noch de partijen zelf gaven hun
de mogelijkheid tot een lange carrière. Omstreeks 1960 verdwenen de leiders van
vroeger die decenniën lang, als minister, als fractie- of partijvoorzitter, aan de politiek
van hun partij richting hadden gegeven (de socialist Drees, de katholiek Romme,
de antirevolutionair Schouten, de liberaal Oud) van het toneel. Vergeleken met hen
waren hun opvolgers snel verschietende sterren. Eigenlijk bezat alleen Den Uyl (die
in 1956 zijn intree in de Tweede Kamer deed, haar in 1963 verliet, in 1965 en 1966
korte tijd minister van Economische Zaken was, in 1967 lijsttrekker werd en in de
Kamer terugkeerde) voldoende talent, energie en soepelheid om dank zij de
continuïteit van zijn werk en zijn aanwezigheid een onmisbaarheid te creëren
waardoor het gezag van een persoon minder discutabel wordt. Buiten de eigen partij
strekte dit gezag zich echter veel minder ver uit dan dat van Drees. In de jaren zestig
bestuurden vrij kleurloze kabinetten het land op een vrij rustige en zorgvuldige
manier, gesteund door een Tweede Kamer waarin de politieke principes en
tegenstellingen ondanks alle opwinding en polarisatie steeds moeilijker scherp te
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articuleren bleken, zo ingewikkeld was de materie, zo technisch de kennis en de
belangstelling van de voor een groot deel academisch gevormde en soms dicht
tegen de bureaucratie aanleunende parlementariërs55..
Tussen 1959 en 1973 traden zes kabinetten op56.; twee ervan maakten hun vier

jaren vol, dat van de katholiek De Quay van 1959 tot 1963 en dat van zijn
geloofsgenoot De Jong van 1967 tot 1971, en beide waren coalitiekabinetten van
de drie confessionele partijen en de VVD. Twee kabinetten - dat van de katholiek
Marijnen, 1963-1965, en dat van de antirevolutionair Biesheuvel, 1971-1973 -
kwamen voortijdig aan hun einde doordat de ministers het onderling oneens waren
geworden en de voorzitter van de ministerraad er niet in slaagde hen te verzoenen.
Eén kabinet werd door de kamermeerderheid zo behandeld dat het meende niet
voldoende steunmeer te bezitten en aftrad. Dat was het kabinet-Cals. ToenMarijnen
de strijd in 1965 opgaf, probeerde de KVP - met vijftig zetels veruit de grootste partij
- het met een andere combinatie. Marijnen had net als zijn voorganger De Quay de
twee andere confessionele partijen en de liberalen om zich heen gehad. In 1965
liet de katholiek Cals de VVD en de CHU vallen en nam hij de PVDA in zijn ploeg op
(april). In oktober 1966 vond de fractievoorzitter van de KVP, Schmelzer, dat de
financiële politiek van het kabinet niet solide genoeg was. Toen hij dat in een motie
uitdrukte en deze door een meerderheid van de Kamer werd aangenomen, vatten
Cals en zijn collega's dit als een blijk van wantrouwen op. Deze ‘nacht van Schmelzer’
viel in een periode van nationale onrust. Provo, de rellen in Amsterdam, D'66, Nieuw
Links trokken veel aandacht. Het politieke en sociale bestel, werd gezegd, werkte
niet goed meer. Cals' val leek dat te bevestigen. Van 1963 tot 1965 hadden de
confessionelen geprobeerd samen met de liberalen te regeren; dat was mislukt.
Toen hadden KVP en ARP voor de socialisten gekozen; ook dat was mislukt. Het
electoraat was over al deze zaken niet geconsulteerd, hetgeen in 1965 trouwens
ook door vrijwel niemand nodig werd geacht. De onderhandelingen over de formaties
waren in de besloten kring van toppolitici gevoerd en zelfs de partijkaders werden
niet bij de werkzaamheden betrokken. Nu was dat ook vroeger vaak zo gegaan en
later zou het eveneens gebeuren. Maar juist in deze jaren toen in Nederland op zo
heftige toon over democratisering gesproken werd en kritiek op de ‘regenten’ zich
hier en daar gewelddadig uitte, kreeg deze nacht een symbolische betekenis. Zij
toonde de onmacht van het systeem en de onbetrouwbaarheid van de politici, in
het bijzonder die van de KVP. Vooral de socialisten, die zelf overigens het
kabinet-Cals niet zeer bewonderden en twijfelden aan de progressiviteit ervan,
etaleerden grote verontwaardiging.
Het is overigens de vraag of het bestel werkelijk zo'n diepe crisis doormaakte als

men toen veronderstelde. Na de val van Cals regeerden enkele
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katholieke en antirevolutionaire ministers onder leiding van Zijlstra het land tot de
met enkele maanden vervroegde verkiezingen van 1967. Op basis van die voor de
KVP rampzalige uitslag kwam er toch een confessioneel-liberaal kabinet onder De
Jong, dat vier jaar lang zonder éclat en zonder brokken te maken een land bestuurde
dat ondanks alle opwindingen en spanningen zich behaaglijk zonde in de nog steeds
voortdurende welvaart. Het is waarschijnlijk een tactische fout van de KVP geweest
om De Jong, die een rustgevende figuur was, in 1971 niet tot lijsttrekker te maken
(zoals het in 1963 voor de partij eigenlijk jammer was dat het door de kiezers
gewaardeerde regime van De Quay niet kon worden voortgezet). Hoe dat zij, voor
de confessionele en de liberale partijen werd de komende periode een treurige tijd
van verval. Het in 1971 door Biesheuvel gevormde kabinet van confessionelen,
liberalen en DS'70 hield het slechts dertien maanden vol en brak toen uiteen. Nadat
de ministers van DS'70 waren verdwenen regeerde Biesheuvel nog enkele maanden
verder. In november 1972 hadden vervroegde verkiezingen plaats. Zij brachten
verder verlies voor de confessionele partijen, winst voor het linkse blok en - opvallend
succes - meer nog voor de VVD, die in lijsttrekker Wiegel een figuur had gevonden
voor wie ook jongere kiezers (voor het eerst deden achttienjarigen mee) sympathie
voelden. Toonde de uitslag aan dat Nederland eindelijk politieke conclusies trok uit
de maatschappelijke veranderingen van het voorgaande decennium, dat de golf
van progressiviteit hoger bleef rijzen en de oude confessionele partijen in die storm
hulpeloos schipbreuk leden? Na een kabinetsformatie die werd gekenmerkt door
uitzonderlijke lengte (van eind november 1972 tot mei 1973) en uitzonderlijke
onbevalligheid, kwam het kabinet-Den Uyl tot stand, gesteund door de linkse partijen,
gedoogd door de katholieken en de antirevolutionairen die er enkele ministers voor
leverden.
Den Uyls kabinet heeft geprobeerd een stelselmatige politiek te voeren en

verlangens te verwerkelijken die dank zij de economische groei eindelijk voor
verwerkelijking vatbaar leken te worden. Maar al spoedig na zijn aantreden bleek
dat de economie niet meewerkte. Al in de jaren zestig was het sommigen duidelijk
geworden dat de economische groei niet ongeremd kon en ook niet ongeremdmoest
doorgaan. De natuur - het milieu en de grondstoffen - zou zo'n expansie niet kunnen
verdragen; misschien kon ook de menselijke psyche dat niet. Maar hoe moest men
de kostbare maatschappijhervorming die Den Uyl eiste en die hij samenvatte in de
retorisch fraaie frase dat macht, inkomen en kennis door de overheid beter gespreid
dienden te worden, tot stand brengen toen de economische situatie, vooral na de
oliecrisis van 1973, snel slechter werd? Het probleem bleek voorlopig onoplosbaar.
In de jaren na Den Uyls aftreden in 1977 probeerden regeringen van CDA en VVD
de in de voorgaande periode exces-

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



336

sief stijgende staatsuitgaven te beheersen en zelfs enigszins te beperken, zoals
ook in andere Europese landen gebeurde. Betekent dit dat de jaren zestig ten slotte
niet de principiële wending hadden gebracht die men toen meende te constateren?
In elk geval waren de vraagstukken die de Nederlandse gemeenschap in de jaren
tachtig bezighielden, fundamenteel anders dan die waarover zij zich twintig jaar
tevoren zoveel zorgen had gemaakt.
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3. België in de jaren zestig

Het kost weinig moeite om aan te tonen dat veel van de verschijnselen die aan het
politieke en sociale leven in Nederland gedurende de jaren zestig een in sommige
opzichten veranderde vorm gaven, ook in België optraden, eerder soms en heftiger.
Het electoraat reageerde er niet fundamenteel anders. De grote partijen hadden
het er even moeilijk. Terwijl de Katholieke Volkspartij in Nederland haar aanhang
van 31,7% in 1959 zag zakken tot 17,7% in 1972, duikelde de Christelijke Volkspartij
in België van 46,5% in 1958 tot 30% in 1971. De socialisten ging het in België relatief
nog slechter dan in Nederland. Vanaf de oprichting van hun partij hadden zij altijd
meer aanhang gehad dan hun Nederlandse geestverwanten. In het begin van de
periode was dat nog het geval. In 1958 werden zij door 35,8% van het kiezerscorps
gesteund; de PVDA kwam in 1959 op 30,4%. In de jaren zestig zagen beide partijen
nogal wat van hun kiezers verdwijnen. De PVDA daalde in 1967 tot 23,6%, de BSP
in 1968 tot 28%. Maar terwijl de Nederlandse socialisten daarna uit het dal
omhoogkrabbelden - 27,4% in 1972, 28,3% in 1981 -, konden de Belgische de
neergang niet stuiten: zij scoorden 27,3% in 1971 en 25,4% in 1978 en vonden voor
het eerst in de geschiedenis in hun land dus minder steun dan de socialisten in
Nederland. Ook in België zocht een flink aantal kiezers zijn heil in kleinere partijen.
In 1971 stemde 13,7% van het electoraat in Nederland op de Boerenpartij, D'66,
PPR en andere groepjes; in datzelfde jaar opteerde 22,4% van de Belgen voor de
zogenaamde taalpartijen in Wallonië, Vlaanderen en Brussel.
In beide landen leek het dus of de inwoners tegenover de grote

negentiende-eeuwse politieke partijen en de levensbeschouwelijke concepties
waaraan deze hun ontstaan en levenskracht te danken hadden, enige afstand
begonnen te nemen. Het aantal zwevende kiezers groeide sterk. Dezen bezaten in
meerderheid waarschijnlijk geen algemene politieke overtuigingen en vonden het
niet onaardig eens op een als nieuw gepresenteerde mogelijkheid te stemmen. Bij
de volgende verkiezingen konden zij, wanneer dat zo uitkwam, weer een andere
keuze uit het aanbod maken. Het zou daarom naïef zijn de destabilisering van het
electoraat te verklaren uit
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de veronderstelling dat het scherper en zelfstandiger had leren denken. Het ging
hier trouwens om een minderheid. Veruit het grootste deel van het kiezerscorps
bleef ook in de jaren zestig en zeventig de oude partijen steunen. Die minderheid
echter veroorzaakte verschuivingen van soms maar enkele percenten die voor de
positie van de grote partijen van betekenis waren. Misschien werd deze betekenis
in de voorstelling van de tijdgenoten bovendien vergroot door de politieke wetenschap
die in beide landen juist in deze periode meer gezag begon te krijgen en eigen
periodieken oprichtte, met Latijnse titels merkwaardigerwijs, alsof zij de zuivere
wetenschappelijkheid en het internationale karakter van haar onderzoek op die
manier kon beklemtonen, Res Publica in België (1959), Acta Politica in Nederland
(1965). Uiteraard wijdde de politicologie zich met ijver en nauwkeurigheid aan de
analyse van de verkiezingen en was voor haar de verschuiving in de uitslagen vaak
interessanter dan de continuïteit. Aangezien zij de politieke werkelijkheid als een
systeem probeerde te interpreteren, werden destabiliserende factoren - de
deconfessionalisering, de groei van alternatieve partijen en van slechts of
hoofdzakelijk op één doel gerichte groeperingen zoals de taalpartijen in België -
gezien als oorzaken of symptomen van een crisis waardoor het stelsel werd
aangetast. De politieke wetenschap heeft de verschijnselen van de jaren zestig en
zeventig met precisie gedefinieerd en het effect ervan gedramatiseerd.
De indruk bestaat dat de zedelijke normen die in Nederland al in de jaren zestig

zo uitbundig ter discussie werden gesteld, in België ook door zogenaamd
geavanceerde kringen minder gemakkelijk aan de hoon van karikaturisten ten prooi
vielen. In elk geval volgden volwassen docenten, televisiepresentatoren en
journalisten er niet zo snel de modes van kleding en ontkleding waardoor jeugdigen
hun vertrek uit de massa van het burgerdom aankondigden en bleef het uiterlijk
vertoon van progressiviteit dat aan Nederland gedurende enige tijd zo'n curieuze
aanblik gaf, er zelfs in de jongerenmilieus wat minder agressief. Ook de
hervormingsbeweging in de katholieke Kerk in België ontbeerde de dramatische
vormgeving waardoor Nederland de aandacht trok. Het is alsof de ontwaarding van
traditionele opvattingen over het geloof, de seksuele moraal, het huwelijk en de
eigendom in België rustiger verliep, met minder exaltatie werd geprezen, niet zo
nadrukkelijk als een ware revolutie werd gepredikt. Toch had zij wel plaats. In
Vlaanderen verdween net als in het Nederlandse Limburg en in Noord-Brabant de
idylle van de aan de verering van Maria en Kind in dierbare gehoorzaamheid
toegewijde katholieke moeder van het grote gezin. Ook de katholieke bevolking
paste de gezinsomvang zonder scrupules aan haar eigen wensen aan. Het
geboortencijfer in Vlaanderen daalde snel: van 35‰ in 1900 tot 25‰ in 1925, 18‰
in de jaren vijftig en 12,41‰ in 1976, dat is minder dan in Noord-Brabant (15,7‰)
en Neder-
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lands Limburg (13,5‰) in de jaren 1970-1975. Het principe van de onontbindbaarheid
van het huwelijk bezat in de jaren zestig en zeventig voor velen de oude
vanzelfsprekendheid niet langer; het aantal echtscheidingen verdubbelde. Het
kerkbezoek nam zeer sterk af. Religieuzen en priesters traden in vrij groten getale
uit en er traden veel minder in dan vroeger. Vlaanderen verloor het karakter van
katholiek bastion en ging zich in levensbeschouwelijk opzicht minder dan enkele
decenniën tevoren onderscheiden van Wallonië, waar brede bevolkingsgroepen al
veel eerder van de Kerk waren vervreemd.
Noch de labiliteit van de verkiezingsuitslagen noch die van de normen en waarden

had direct effect op de samenstelling van de regeringen en de ordening van het
maatschappelijke leven. Hoewel de socialisten vanaf 1965 - in 1965, 1968, 1971,
1974, 1977 en 1978 - steeds meer van hun aanhang verloren, namen zij gedurende
de hier besproken vijftien jaar van 1958 tot 1973 bijna negen jaar aan de regeringen
deel en ook nadat hun val was begonnen bleven zij aan: pas vanaf januari 1974,
kort nadat in Nederland het kabinet-Den Uyl was aangetreden, droegen zij enkele
jaren geen regeringsverantwoordelijkheid meer. Al verstoorden de kleinere regionale
en taalpartijen de politieke orde, zij bleven bij de ingewikkelde
huwelijksonderhandelingen tussen de grote oude politieke families buitenstaanders
of junior-partners die belangrijke pressie uitoefenden, een serieus te nemen dreiging
vormden maar op het nationale niveau slechts in geringe mate konden en wilden
meedoen. Ondanks de wijzigingen die zich in het politieke leven voordeden, en dat
tot in het extreme compliceerden, waren het net als in Nederland nog steeds de
levensbeschouwelijke partijen uit de negentiende eeuw, confessionelen, socialisten
en liberalen, die het zoniet beheersten dan toch moesten trachten te ordenen.
Niettegenstaande het feit dat geen van de kwesties en tegenstellingen die
oorspronkelijk de oprichting van deze partijen hadden veroorzaakt en die tot voor
kort hun raison d'être waren gebleven, langer van zakelijk belang was, was het noch
in Nederland noch in België blijkbaar mogelijk aan de politieke contrasten een nieuwe
vorm en uitdrukking te geven. De heftige discussies van de jaren zestig en zeventig
brachten geen generalisaties van zo'n omvang en diepte voort dat men, daarvan
uitgaande, de werkelijkheid van staat en maatschappij op een principieel andere
manier kon interpreteren dan in de negentiende eeuw. Maar het was natuurlijk de
ver uitgewerkte en zorgvuldig geconstrueerde sociale en culturele ombouw van
deze politieke groepen die de gedachte aan hun verdwijning onrealistisch maakte.
In Vlaanderen ziet men nog duidelijker dan in Nederland dat de katholieke zuil

ondanks ontkerkelijking en deconfessionalisering op vaste sokkel rechtop bleef
staan. Deze gemeenschap werd echter niet meer in de eerste plaats door de
geopenbaarde godsdienst bijeengehouden, veeleer
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door de sociaal-culturele opvattingen die in de loop van de jaren uit de oorspronkelijk
religieuze vooronderstellingen waren afgeleid. Dat waren wellicht geen permanente
waarheden maar niettegenstaande hun algemeenheid toch vrij pertinente noties
over de verwantschap van christelijke met westerse en democratische waarden,
over de superioriteit van harmonie en verzoening boven klassenstrijd, van
economische vrijheid boven krachtige planning, van eerbied voor het leven boven
al te haastige aanvaarding van de dood (abortus, euthanasie). Toen de normatieve
en gesloten regels van de katholieke leer voor de massa van gelovigen en
halfgelovigen geen dwingende kracht meer bezaten, bleken er zekere ethische en
intellectuele waarden uit de katholieke erfenis te zijn overgebleven die de erfgenamen
aan elkaar bonden en hun een gevoel van saamhorigheid gaven. Daarbij kwam dat
de invloed van de Christelijke Volkspartij in Vlaanderen groeide naarmate
Vlaanderen, dank zij de grondwetswijziging die in deze periode plaatsvond, vooral
met betrekking tot cultureel-sociale kwesties zelfstandiger beslissingen kon nemen.
Het merendeel, bijna tweederde, van de overheidssubsidies die voor het werk op
deze terreinen (onderwijs, ziekenzorg, bejaardenhulp enz.) ter beschikking kwamen,
werd aan katholieke organisaties verleend met het gevolg dat de zuil financieel
sterker werd en meer mensen in de door de katholieken beheerste sectoren van
het maatschappelijke leven te werk waren gesteld. De geest die over het oneindig
ingewikkelde landschap van de katholieke gemeenschap woei was niet meer die
welke Barnich in zijn geruchtmakende boek van 1911 - Le régime clérical en Belgique
- had beschreven57.. Van klerikalisme in de zin die de oude antiklerikalen aan dat
woord gaven was geen sprake meer. Maar de maatschappelijke functie van de
katholieke zuil werd in de zo niet postchristelijke dan toch postklerikale late twintigste
eeuw eerder breder dan smaller.
Indien het waar is, zoals in dit boek wordt gesteld, dat de Nederlandse revoltes

van de jaren zestig en zeventig eeuwenoude opvattingen op hun eigen, zeer moderne
manier tot uitdrukking brachten zonder ze radicaal te wijzigen - opvattingen over
geluk en kunst en de taak van de staat daartegenover -, indien het eveneens waar
is dat de naoorlogse geschiedenis van Nederland het best kan worden begrepen
wanneer de klemtoon zwaarder op de continuïteit ervan ligt dan op de breuken erin,
mag zo'n uitspraak dan ook voor België geldig worden verklaard? Tot op zekere
hoogte zonder twijfel, zoals bleek. Toch schijnt België in de laatste decenniën zo
ingrijpend te worden veranderd dat het heden ten dage zowel in zijn formele
staatsinrichting als in zijn politieke mentaliteit fundamenteel van dat van 1944 of
1960 verschilt. De herzieningen en hervormingen die België in de jaren zestig en
zeventig doormaakte - en die zich in de jaren tachtig voortzetten - maken de indruk
veel grotere consequenties te heb-

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



340

ben dan enige, met hoeveel nadruk ook geafficheerde innovatie in Nederland
gedurende deze periode. Het tafereel dat België bood was hoogst belangwekkend
en, voor zover dat kan, uniek. Hier was een staat waarin de hoogste organen werden
gevestigd van de verbonden die de economie en de defensie van West-Europa
regelen, de Europese Gemeenschap en de NAVO. Hier was een staat die - zoals
alle verzorgingsstaten ter wereld - de neiging bezat tot in de details van de
maatschappij door te dringen, dat wil zeggen, mateloos reguleerde en centraliseerde.
Hier was een staat die toen hij in 1831 werd gesticht, als een unitaire staat werd
opgebouwd en dus al bij zijn geboorte werd uitgerust met alle kenmerken van
moderne staten, zonder, zoals Nederland, de pijnlijke groei van statenbond naar
eenheidsstaat te moeten doormaken. Maar hier deed deze staat juist toen hij een
centrale functie in de Europese Gemeenschap had verworven en juist toen hij dank
zij de enorme welvaart zijn verzorgende taak tegenover de eigen inwoners met
grotere doeltreffendheid dan ooit kon uitoefenen, precies het tegenovergestelde
van wat historische gemeenplaatsen zouden doen verwachten: hij gaf zijn
eenheidskarakter op, hij probeerde zich tot bondsstaat of statenbond om te vormen
en hij zal in de toekomst wellicht alle samenhang verliezen en geheel uiteenvallen.
In het recente verleden heeft zich alleen in Duitsland een vergelijkbaar verschijnsel
voorgedaan. Hitlers eenheidsstaat werd door een bondsstaat vervangen. Maar dat
was het gevolg van een ongekende catastrofe. In België gingen de dingen anders;
daar was het een periode van ongekende welvaart die de mogelijkheid schiep om
de gemeenplaatsen van de geschiedenis terzijde te leggen en - misschien als
overgang naar de opheffing van staat en natie - op even onoverzichtelijke als
verrassend zachtmoedige manier te gaan experimenteren met de inrichting van een
federatie.
Het is uiterst moeilijk om de gang van zaken te beoordelen. Hoever de in de jaren

zestig begonnen overdracht van overheidsfuncties aan regionale lichamen ten slotte
zal blijken te gaan is onduidelijk. Of de autonomie die de gewesten al hebben
verworven zal leiden tot nog grotere zelfstandigheid en soevereiniteit, blijft voorlopig
onzeker. Dit betekent dat het onmogelijk is te beslissen of de federalisering die
plaatsheeft, in laatste instantie zal blijken te dienen om België als staat in stand te
houden dan wel de inleiding op zijn splitsing vormt. Pas de latere geschiedschrijver,
die de uitkomst van wat nu op gang wordt gebracht kent, zal de gebeurtenissen met
de juiste nuances van toon en gebaar kunnen beschrijven. Hij zal ook beter de
stemming kunnen schetsen waardoor deze op zichzelf in elk geval merkwaardige
staatshervorming wordt gekenmerkt en, hoe zij verder moge verlopen, waarschijnlijk
gekenmerkt zal blijven. De hele affaire, die in theorie de essentie van het Belgische
leven en het leven van alle inwoners individueel raakt, lijkt tot een zaak voor
vakpolitici en staats-
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rechtsgeleerden te zijn teruggebracht. Zij is mateloos ingewikkeld gemaakt.
Waarschijnlijk begrijpt de bevolking er in het algemeen niet alleen weinig van, zij
krijgt ook bepaald de indruk niet dat het hier om voor haar wezenlijke kwesties gaat.
Het is hoogst interessant om te zien dat het zo belangrijke probleem van de
staatsstructuur in de uiterst complexe democratische gemeenschap van nu blijkbaar
geen vereenvoudigingen toelaat die de massa van de bevolking in staat stellen
interesse ervoor op te vatten en bij haar de behoefte wekken er een mening over
te vormen. Het is alsof de volkeren die België bewonen vrij onverschillig toekijken
hoe hun staat wordt veranderd en misschien afgebroken. Zij hebben noch de tijd
noch de lust om de doolhof van de discussie over dit onderwerp in te gaan. De
gecompliceerdheid ervan behoeft overigens geen verbazing te wekken. In het
algemeen immers heeft het bestuur van een moderne staat de neiging in zijn eigen
regelingen en redeneringen verward te raken. In de meeste staten echter ziet men
dat het scherpst op het niveau van de sociale en fiscale politiek met het gevolg dat
de onderdanen over die materies, die geen grote lijn schijnen te hebben, alleen dan
in beroering komen wanneer zij hun onmiddellijke particuliere belangen raken. Toen
in België de structuur van de hoogste staatsinstellingen zelf ter discussie werd
gesteld, werd ook dit opperste niveau door de in dit stadium van politiek en
maatschappij blijkbaar ongeneselijke woekering van ondoorzichtige detaillering en
precisering aangetast.
Toch begon het allemaal in grote opwinding en met heftige emoties, vroeg in 1961

al, kort na de ramp in Kongo en de gevaarlijke staking die vooral de Waalse
provincies in de winter had getroffen. Hoewel de regering de onlusten in België had
weten te bedwingen, heerste er in het land, ook in de leidende kringen, het gevoel
dat de crisis van 1960 en 1961 geen incident was, maar het onvermijdelijke gevolg
van de malaise en de slijtage der instellingen. De staat was blijkbaar niet meer tegen
zijn taken opgewassen; de uitvoerende macht was te zwak; door de invloed van de
politieke partijen en de pressiegroepen werd het centrale gezag versplinterd en
verlamd. Als gevolg daarvan ontbrak het België aan een politieke visie die de
gemeenschap bijeenhield en haar verhinderde in ontelbare tegenstrijdige
deelbelangen uiteen te vallen. Sombere overpeinzingen van deze soort zijn op
zichzelf natuurlijk niet bijzonder treffend. Ze schijnen parlementaire democratieën
vrijwel constant te begeleiden zonder op de ontwikkeling veel effect te hebben. Maar
juist in de jaren zestig waren zij wel van een zeker belang. De politieke elite was
inderdaad bereid te denken dat haar stelselloze pragmatisme enige aanvulling
behoefde. Trouwens, de allerminst defaitistische Gaston Eyskens was diep overtuigd
van de noodzaak tot hervorming op het gebied van economie en financiën en zijn
Eenheidswet, die de woedende staking van 1960-1961 had veroorzaakt,
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vormde een poging om de Belgische politiek een duidelijker programmatisch karakter
te geven. Alleen, de felle tegenstand die zij in Wallonië wekte, werd gebruikt als
bewijs voor het feit dat de Belgische samenleving door principiële conflicten gespleten
zou zijn, conflicten niet slechts tussen twee landsdelen waar men verschillende
talen sprak maar tussen de maatschappijopvattingen waardoor deze geacht werden
te worden beheerst: het neokapitalistische, corporatistische Vlaamse model en het
socialistische van Wallonië. Na jaren van vrij zorgeloze rust op het vlak van de
ideologie en van een vrij slordige politieke nuchterheid kwam België opeens te staan
voor een even schematische als expressieve voorstelling van de contrasten waaraan
de vanouds tot kalm pragmatisme neigende politieke leiders niet meer in staat waren
geheel voorbij te gaan. De discussie over staatshervorming begon.
Zij was al eerder gevoerd. Vrij kort na 1830 waren Vlamingen soms gaan betogen

dat de Vlaamse problemen het beste door een of andere vorm van autonomie binnen
het in principe gehandhaafde unitaire staatsverband opgelost konden worden. Heel
duidelijk was dit niet en er werden geen concrete plannen voor zo'n structuur
uitgewerkt. Vanaf ongeveer 1890 begonnen de Walen eveneens over federalisatie
te publiceren en te discussiëren. Al werd het thema ook door hen niet scherp en
vast omlijnd, het werd toch met meer zorgvuldigheid besproken dan in Vlaanderen.
Op het eerste gezicht is het bevreemdend dat Franssprekende Belgen,
vertegenwoordigers van een groep die tot ver in de twintigste eeuw zowel in het
openbare leven als in de particuliere grote bedrijven de overhand bezat hoewel zij
in het totaal van de Belgische bevolking een minderheid vormde, belangstelling
hadden voor bestuurlijke scheiding en er met meer precisie dan de Vlamingen over
nadachten. Het waren twee factoren die de nervositeit van sommige Walen
veroorzaakten. Daar was natuurlijk de taalkwestie. Zij was de kern en de zin van
de Vlaamse Beweging. Vlaamse ideeën over zelfbestuur werden in de eerste plaats
geïnspireerd door de hoop dat dit Vlaanderen geheel Nederlandstalig zou maken.
In de nog rudimentaire Waalse Beweging speelde de zaak eveneens een rol. Er
ontstond daar enige onrust toen de Vlamingen in de laatste decenniën van de eeuw
door middel van de nationale wetgeving erin slaagden de positie van het Nederlands
in hun eigen provincies te versterken58.. Er waren mensen in Wallonië die dit zo
gevaarlijk vonden dat zij aan federalisering van België de voorkeur gaven59.. De
nieuwewetten immers zouden tot gevolg hebben dat in Vlaanderen geen ambtenaren
benoemd konden worden die de voertaal van de bevolking, het Nederlands, niet
kenden. Aangezien veel Franstaligen bijzondere weerzin tegen het Vlaams, dat
platte dialect, hadden en in Vlaanderen dus geen carrière konden maken terwijl
goedopgeleide Nederlandstaligen gemakkelijk Frans spraken en er geen reden
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was hen niet in Wallonië aan te stellen, kwamen de Walen volgens die redenering
ernstig in de verdrukking en moesten zij door de bestuurlijke scheiding Wallonië
voor Vlamingen sluiten nu de nationale wet de deur van Vlaanderen voor de Walen
had dichtgeslagen. Ook in het parlement voelden de Franstaligen uit Wallonië,
Brussel en Vlaanderen zich bedreigd toen men zich van het Nederlands ging
bedienen, al gebeurde dat nog lang zeer spaarzaam60.. Maar dit soms met bizarre
overdrijving geschilderde spookbeeld van de gevaren die Franstaligen bedreigden
werd niet alleen door de taalkwestie opgeroepen. Van meer belang was de politieke
factor. Van 1884 tot 1917 was de katholieke partij in België ononderbroken aan de
regering61.. Waalse socialisten en liberalen interpreteerden dit als een heerschappij
van reactionaire Vlamingen die dank zij het parlementaire stelsel (vanaf 1893 op
een vorm van algemeen mannenkiesrecht gebaseerd) het feit van hun grote
bevolking konden gebruiken voor de knechting van het antiklerikale en
vooruitstrevende Walenland. Zo drukte de bekende socialist Jules Destrée het uit
toen de socialisten en liberalen er bij de verkiezingen van 1912 niet in waren
geslaagd de katholieke hegemonie te doorbreken62.. ‘Wij willen niet langer de slaaf
van het klerikale Vlaanderen blijven. Wij willen ons van Vlamingen losmaken en ons
eigen leven leiden.’ Het waren zulke irritaties en verlangens die verklaren waarom
het federalisme voor de Eerste Wereldoorlog in Wallonië met iets meer ernst werd
besproken dan in Vlaanderen, hoewel Vlaanderen er gegeven zijn
tweederangspositie in het unitaire België meer belang bij zou hebben gehad.
Op aandrang van de Vlaamse activisten werd de bestuurlijke scheiding in 1917

door de Duitse bezetter gerealiseerd63.. In de geschiedenis van het Belgische
federalisme vormt dit feit een pijnlijk en verwarrend incident. Het heeft de
federalistische idee die door de buitensporige overdrijvingen en de onredelijke
emoties van de voorstanders ervan toch al iets krampachtigs had gekregen,
bovendien belast met de smet van landverraad en anti-Waalse agressie. Het stelsel
werd door de Duitsers immers op een voor de Waalse ambtenaren schadelijke
manier ingericht en vormde in de ogen van de overgrote meerderheid der Belgische
bevolking in haar geheel een beloning van de vijand aan de kleine groep activisten
door wie hij werd gesteund. Als gevolg van deze episode kwam het federalisme
tijdens het interbellum bij de extreme vleugel van de Vlaamse Beweging terecht, de
Frontpartij en het Vlaamsch Nationaal Verbond64.. Voor sommigen in deze groepen
was het toen echter geen einddoel maar meer een soort overgang naar de
bestemming die Vlaanderen wezenlijk had: losgemaakt uit het strakke unitarisme
van België, zou het zich op wat voor wijze dan ook op den duur met het Noorden
tot een Groot-Nederland verenigen. Gedurende de TweedeWereldoorlog werd over
deze mogelijkheid in de
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kringen van Vlaamse collaborateurs vlijtig verder overlegd. De Grootnederlandse
idee werd toen echter door de aanhangers van de ss, die ten slotte de meeste Duitse
steun kregen, als een slap compromis verworpen. Volgens hen immers moest
Vlaanderen een integraal deel van het Grootduitse Rijk worden. Na de Duitse
nederlaag werd zowel het federalisme als de Grootnederlandse optie door
oud-verzetsstrijders en hen die het verzet bewonderden vele jaren lang beschouwd
als een thema dat een dubieus karakter kreeg wanneer het door Vlamingen werd
aangeroerd. Dit was zonder twijfel in sommige opzichten onrechtvaardig. Het
federalisme was ook door niet door het fascisme aangetaste Vlamingen - de socialist
Herman Vos, de katholiek Gaston Eyskens - in de jaren dertig ernstig onderzocht
en gepropageerd.
Na de onaangenaamheden van de bestuurlijke scheiding van 1917 duurde het

in Wallonië ruim een decennium voor het federalisme er opnieuw een voorwerp van
serieuze discussie werd. Er was na 1917 ook minder politieke aanleiding om de
kwestie weer op te vatten; vanaf 1917 immers waren de katholieken niet meer alleen
aan de regering. In de jaren dertig nam de belangstelling iets toe, waarschijnlijk in
verband met de belangrijke wettelijke bepalingen die toen werden geformuleerd om
de eentaligheid van Vlaanderen te bevestigen en ook werkelijk tot stand te brengen.
Er werden in dat decennium tenminste door verschillende Waalsnationale
groeperingen enigszins uitgewerkte plannen voor een federaal bestuur in overweging
genomen. Van een gesloten Waalse Beweging was echter nog steeds geen sprake
en dit maakte het gepraat en geschrijf over een autonoom Wallonië wel erg
theoretisch. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkten de federalisten die er in
Wallonië waren niet zoals sommigen van hun Vlaamse geestverwanten met de
Duitsers mee; integendeel, zij verlangden ernaar de Waalse identiteit juist dank zij
het verzet tegen de nazi's scherper te profileren en dat maakte hun positie na de
Duitse debâcle uiteraard veel aangenamer dan die van de Vlaamse collaborateurs.
In de onzekere jaren van 1944 tot 1950 toen België werd verontrust door het
probleem van de epuratie en door de koningskwestie, stelden antiroyalistische,
gedeeltelijk uit het verzet voortgekomen Waalse actiegroepen herhaaldelijk voor
het land te splitsen op een zodanige manier dat Walloniës zuiverheid niet door
Vlaamse smetten kon worden bezoedeld. Het federalisme werd een motief van
belang dat in de late jaren veertig zowel op Waals-nationale als op socialistische
congressen in Wallonië uitvoerig en met grote sympathie werd besproken. Onder
de actieve Wallinganten was het aantal dat het meeste heil eigenlijk in de
aanhechting van Wallonië bij Frankrijk zag, overigens waarschijnlijk niet gering.
In de jaren vijftig werd de Waalse preoccupatie met de staatsstructuur
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minder zichtbaar. De Vlamingen echter traden voorzichtig wat meer op de voorgrond.
Na 1944 hadden zij enige tijd weinig gelegenheid gehad hun aspiraties met veel
vertoon van kracht in de openbaarheid te brengen. Net als in de periode na 1918
werd hun gebrek aan patriottisme en aan verzet tegen de Duitse vijand verweten
en droeg de hele bevolking van Vlaanderen mee aan de last van verwijten die op
de collaborateurs in haar midden gestapeld werden. In zulke omstandigheden was
er voor luidruchtige manifestaties ten bate van de Vlaamse emancipatie geen plaats.
Tien jaar na de Duitse nederlaag echter, toen de koningskwestie onder Waalse
pressie was opgelost op een in Vlaanderen in brede kring als onrechtvaardig
beschouwde manier en toen de zuivering haar slachtoffers had gemaakt maar haar
urgentie had verloren, begon enige Vlaamse agitatie opnieuw haar stem te verheffen.
In 1954 werd de Vlaamse Volksunie opgericht. Deze partij trok de lijn van de
vooroorlogse Vlaams-nationale partijen door maar nam spoedig nadrukkelijk afstand
zowel van de Grootnederlandse denkbeelden als van de corporatistisch-autoritaire
trekken die het nationalisme bezeten had en die tijdens de oorlog de aansluiting bij
het nationaalsocialisme hadden vergemakkelijkt. Het hoofdpunt van haar programma
was het federalisme. Zij had voorlopig weinig succes. In 1954 en 1958 behaalde zij
slechts één zetel in de Kamer. Waarschijnlijk was de Vlaamse Volksbeweging (1956)
in de jaren vijftig van meer belang. Zij wilde geen politieke partij zijn maar dank zij
de distinctie van haar leden en haar publikaties oefende zij als pressiegroep reële
invloed uit. Door de organisatie van massademonstraties (waarvan vooral de
zogenaamde Vlaamse marsen op Brussel in 1961 en 1962 spectaculair waren)
slaagde zij er bovendien in grote aandacht te trekken. Ook zij ijverde voor het
federalisme. Zowel de Volksunie als de Volksbeweging kreeg in deze eerste periode
van haar bestaan haar aanhang vooral uit de katholieke bevolking. De Vlaamse
socialisten en liberalen waren toen nog tegen het federalisme gekant.
Zelfs deze beknopte schets van de federalistische ideeën in België toont dat het

hier om een eigenaardig verschijnsel ging. Het federalisme dient er in veel gevallen
toe om staten die aan hun autonomie niet genoeg hebben bijeen te brengen in een
hen verenigend verband. Het is over het algemeen gebaseerd op een besef van
lotsverbondenheid. Een federaal stelsel ontstaat vaak dan wanneer in de
verschillende zelfstandige delen van het verbond dat gesloten moet worden, zich
tegelijkertijd de neiging manifesteert om zich aaneen te sluiten. Het betreft bovendien
meestal een vrij aanzienlijk aantal deelstaten. Aan geen van deze voorwaarden
voldeed de Belgische federalistische idee. Zij verenigde niet; zij scheidde. Zij kwam
niet uit een behoefte aan vriendschap voort maar uit gevoelens van afkeer en
vijandschap. Zij ontwikkelde zich in Vlaanderen en Wallonië niet ge-
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lijktijdig en werd er niet op dezelfde ogenblikken in de aandacht geplaatst, met het
gevolg dat de Vlaamse en de Waalse verlangens naar een federaal statuut elkaar
niet versterkten en de federalisten in beide landen slechts bij uitzondering met elkaar
samenwerkten. Het ging, ten slotte, in België om een federalisme van slechts twee
landsdelen, met Brussel als een onoplosbaar probleemmeer dan als een duidelijke
partner soms daaraan toegevoegd. In deze twee landsdelen probeerden de
voorstanders van het federalisme een eigen nationaal besef en een onafhankelijke
identiteit te formuleren of te scheppen met de bedoeling deze zo scherp mogelijk
van die der andere regio te onderscheiden. In feite ging deze nationaliserende
propaganda ongetwijfeld en onvermijdelijk de richting van het separatisme op. In
België is het federalisme dan ook nooit de vorm geweest die het een gemeenschap
mogelijk maakt haar ondanks de veelzijdigheid van haar delen gezamenlijke wil tot
uitdrukking te brengen. Integendeel, het federalisme werd door zijn voorstanders
in beide landsdelen gekozen als de vorm waarin zij zoveel mogelijk van hun
separatistische aspiraties konden verwerkelijken. Toen het probleem van de
staatsstructuur in de jaren zestig en zeventig in het middelpunt van de belangstelling
kwam te staan, hebben de politici die ondanks de zich versterkende nationale
verzelfstandiging van de delen (waarvan zij de realiteit meenden temoeten erkennen)
toch bleven zoeken naar middelen om de Belgische staat te behouden, op hun beurt
zekere vormen van federalisatie aanvaard maar evenmin als voor de regionale
federalisten bezat het federale stelsel als zodanig in hun ogen een eigen waarde.
Het werd niet voorgesteld als een staatsvorm die om zichzelfs wil bewondering
verdient. Het werd door hen nuttig en aantrekkelijk geacht omdat het kon fungeren
als een rem op de ontwikkeling naar onafhankelijke staten die door de Waalse en
de Vlaamse federalistische nationalisten willens nillens werd bevorderd. Het was
dus een dubbelzinnig concept waarop België zijn politieke energie vele jaren ging
concentreren, zowel een soort van separatisme als een poging dit in te dammen,
een voorlopige oplossing van problemen waarvan niemand de draagwijdte exact
kon schatten - want wie wist hoever de zelfstandigheidsdrang van de twee delen
gaan zou? -, een kil denkbeeld, meer niet.
Toen in de late jaren veertig in Wallonië met nadruk werd beweerd dat het

landsdeel zijn nauwe vereniging met Vlaanderen niet meer kon verdragen, besloten
de aan de Belgische eenheid gehechte grote politieke partijen de ernst van het
probleem te erkennen maar een poging tot oplossing ervan uit te stellen. Zij
benoemden in 1948 de naar haar voorzitter, een bekende Franstalige
christen-democraat, Harmel-Centrum geheten commissie van onderzoek. Deze
studeerde vele jaren met ijver en deskundigheid. In 1958 kwam het resultaat in een
uitvoerig rapport ter beschikking. Dit kreeg al spoedig een functie in de discussie
over grondwetsherziening die kort na
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zijn publikatie veel grotere urgentie leek te hebben dan zij ooit bezeten had. Opnieuw
waren het Waalse onvrede en Waalse druk die de gang van zaken bepaalden. Het
is eigenlijk merkwaardig dat de Vlamingen, die eerder dan de Walen over de
aantrekkelijkheid van regionale autonomie waren gaan nadenken, er in feite nooit
in slaagden het thema op het nationaal-Belgische niveau te doen behandelen. De
Walen lukte dat wel. Net als in het begin van de eeuw en in de jaren veertig stelden
de federalisten onder hen de sociaal-economische problemen centraal. Zij
verklaarden opnieuw zich door Vlaanderen bedreigd en beknot te voelen. Wanneer
zij, niet gehinderd door de Vlamingen die hen tegenwerkten, hun eigen weg konden
gaan zouden zij in staat blijken de achteruitgang waardoor zij werden getroffen in
te lopen. Dit standpunt heeft iets tweeslachtigs. Aan de realiteit van de Waalse
achteruitgang bestond geen twijfel. Maar waarom zou men die in het bijzonder aan
de Vlamingen moeten wijten? Hij werd door de algemene economische
ontwikkelingen in Europa veroorzaakt en toen het moeilijk bleek het kapitaal te
vinden waarmee een grondige transformatie van het Waalse economische stelsel
gefinancierd zou kunnen worden, kwam dat vooral door de onwil van de grote
financiële groepen en houdstermaatschappijen in Brussel om in Wallonië risico's te
nemen. De Waalse federalisten wisten dat uiteraard. Vandaar dat hun actie zich
richtte tegen het kapitalisme waarvan Vlaanderen profiteerde terwijl Wallonië erdoor
in de steek werd gelaten. Wallonië zou niet slechts door economische hervormingen
gered kunnen worden. Het moest ook zijn sociale structuur wijzigen. In het Waalse
federalisme van de vroege jaren zestig toonde zich al een element van sociaal
utopisme dat elders pas later in het decennium - onder andere bij het Nederlandse
Nieuw Links van 1966 - sterk op de voorgrond zou treden. De originaliteit van de
Waalse Beweging was, voor zover het dit aspect ervan betreft, gelegen in het feit
dat dit utopisme niet door intellectuelen werd bedacht maar uit de arbeiderskringen
zelf voortkwam. Het had wortels in het Waalse verleden. In Wallonië was in het
socialisme vanaf zijn ontstaan een traditie van zowel onmarxistisch als
antireformistisch radicalisme levend gebleven dat zich steeds vernieuwde zonder
scherpe ideologische contouren te krijgen.
De leider van deWaalse stakingen in de winter van 1960-1961 was André Renard

(1911-1962), een socialistisch vakbondsman, sinds 1946 adjunctsecretaris van het
Algemeen Belgisch Verbond van Vakverenigingen, een persoonlijkheid van gezag
met een grote staat van dienst in de ondergrondse eenheidsvakbeweging tijdens
de oorlog65.. Hij had in 1950 een zeer prominente rol gespeeld in de geslaagde actie
tegen de terugkeer van Leopold III en zich vaak en met klem uitgesproken voor
Waalse autonomie. Alleen al uit hoofde van zijn functie was hij in staat geweest een
bijdrage van betekenis te leveren aan de rapporten die door de buitenge-
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wone congressen van de ABVV in 1954 en 1956 werden aanvaard. De daarin
opgenomen eisen vormden de hoofdzaak van het programma dat de staking van
1960-1961 begeleidde. Revolutionair waren deze zeker niet. De congressen wilden
meer economische planning, overheidsinitiatieven om nieuwe ondernemingen op
te richten, vakbondsinvloed op de energiesector door middel van een gematigde
vorm van nationalisatie ervan en een krachtige vermindering van de zelfstandigheid
der financiële groepen en houdstermaatschappijen66.. Tijdens de wekenlange staking
werd door de Waalse socialisten beweerd dat hervormingen als deze in het door
Vlaams conservatisme overheerste unitaire België geen kans maakten. Een dag
na de aanvaarding van de Eenheidswet door de Kamer, op 13 januari 1961, richtten
zich enkele honderden prominente Waalse socialisten die bij Namen bijeen waren
gekomen en zich de Staten-Generaal van Wallonië noemden, direct tot de Koning
met een adres waarin zij vroegen om een staatshervorming teneinde Wallonië uit
de greep van de Vlaamse conservatievemeerderheid te bevrijden. Renard verklaarde
in die zelfde tijd dat Wallonië - waar de meerderheid van de bevolking de socialisten
en communisten steunde: 58,5% in 1946, 51,3% in 1958, 53,6% in 1961, maar
daarna 45% en minder - het Vlaamse kapitalistische en klerikale juk moest
afschudden. Als gevolg van zulke uitlatingen kreeg de staking op bepaalde
ogenblikken het karakter van een uiterst grimmige linkse manifestatie voor Waals
separatisme. Na de mislukking van de staking en het kleine socialistische en
communistische verkiezingssucces in 1961 - in Vlaanderen (plus 2,8%) overigens
groter dan in Wallonië (plus 2,3%) - werden de verlangens naar sociale
structuurhervormingen in Wallonië en naar wijziging van de staatsstructuur van
België zo nauw aan elkaar verbonden dat het leek of ze één geheel vormden. Het
federalismewerd inWallonië enkele jaren langmet nadruk en overtuiging nagestreefd
alsof de verwerkelijking ervan het in staat zou stellen sociale experimenten van
enige omvang op te zetten.
Maar natuurlijk bleef ook voor deWalen de taalkwestie belangrijk. De socialistische

jurist Fernand Dehousse publiceerde al in 1938 een rapport waarin de contouren
van een federale Belgische staat werden geschetst en hij zette tijdens en na de
oorlog zijn inspanningen voort67.. Hij was zeer geïnteresseerd in de Europese
integratie en verkondigde ook ten aanzien van deze materie zijn federalistische
idealen. Hij was hoogleraar te Luik en bekleedde verscheidene verantwoordelijke
Europese en nationale ambten. Deze levendige en ruimhartige man vond het
schadelijk en dwaas wanneer van Franstaligen werd verwacht dat zij enig Nederlands
zouden leren, schadelijk omdat daardoor de Waalse ‘culturele homogeniteit’ in
gevaar zou komen, dwaas omdat zij hun tijd en energie beter aan de studie van het
Engels konden besteden. Voor de Vlamingen echter, meende hij,
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was het zeer nuttig om zich het Frans eigen te maken68.. Redeneringen van deze
soort waren in de negentiende en twintigste eeuw natuurlijk al honderden keren
door duizenden Walen gevolgd en zij hebben in internationaal verband, ondanks
de lacunes erin (waarom bedreigde het opdringende Engels de Waalse identiteit
niet en waarom werden de Vlamingen geacht hun culturele homogeniteit wel te
kunnen handhaven, ook als zij Frans leerden spreken?), een zekere plausibiliteit.
Geplaatst in de werkelijkheid van België hadden zij veel minder zin aangezien de
meerderheid van de Belgische bevolking nu eenmaal Nederlandstalig was en bleef.
Overtuigd, terecht natuurlijk, van de superioriteit van het Frans als internationale
taal, beschouwden de Walen de minderheidspositie ervan in de nationale context
als een onaanvaardbare en onverwerkbare anomalie. Alleen door federalisatie van
België kon deze tenminste draaglijk worden gemaakt. Hoe begrijpelijk ook, deze
reactie had, zoals iedereen kon zien, een zwakke plek: wat immers moet men zich
eigenlijk voorstellen bij een tot een culturele homogeniteit gegroeide Waalse
gemeenschap waarvan het onderscheidende kenmerk en de grote trots het feit is
dat zij van nature niet zozeer een nationale als wel een internationale taal spreekt?
Nog eigenaardiger was de consequentie die de federalisatie waarschijnlijk voor het
Vlaamse taalgebruik zou hebben. Voor de Vlamingen wordt, net als voor de
Nederlanders, niet het Frans maar het Engels de taal waarin zij zich tot de
buitenwereld richten en, wanneer dit verschijnsel doorzet, ook tot de Walen. Met
andere woorden, de federalisatie die vanWaalse zijde werd bevorderd om de positie
van het Frans te versterken, zou op den duur het bereik ervan juist verkleinen.
Al gaven de socialisten en in het bijzonder de volgelingen van Renard zonder

twijfel de meeste dynamiek aan het Waalse federalisme, ook mensen van
behoudender karakter zagen er iets nuttigs in. Ondernemers en managers hadden
het gevoel van de unitaire instellingen onvoldoende steun te krijgen om de Waalse
economie te hervormen. De vestiging - met staatshulp - van een staalcomplex
(SIDMAR) bij Gent in 1962 vormde voor hen een aanwijzing dat de nationale gelden
werden gebruikt om Vlaanderen te bevoordelen en Wallonië zelfs in zijn zware
industrie, eens de glorie van de streek, te treffen. Aangezien de Belgische financiële
holdings Wallonië te weinig wilden en konden helpen, was het voor een deel
afhankelijk van overheidsinvesteringen. Deze, meendemen, zouden in grotere mate
beschikbaar kunnen komen wanneer het land werd gedecentraliseerd en de uit de
algemenemiddelen verstrekte gelden volgens vastemaatstaven werden toegewezen
aan de verschillende landsdelen die deze naar eigen inzicht zoudenmogen besteden.
Uiteraard was het voor het in economische moeilijkheden verkerende Wallonië
gunstig indien het uit de in meerderheid door Vlaanderen opgebrachte
staatsinkomsten een niet op
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grond van de eigen produktie, maar op grond van inwonertal en geografische
uitgestrektheid gefixeerd percentage zou ontvangen. Gegeven de plicht van de
rijksoverheid om in alle delen van het land een redelijke ontwikkeling te bevorderen
viel hier ook veel voor te zeggen. Was het echter ook met de separatistische teneur
van het federalistische streven te verenigen?Waarschijnlijk niet. In zijn behandeling
zowel van de taalkwestie als van het economische probleem werd het Waalse
federalisme gehinderd door spanningen en tegenstrijdigheden die voortvloeiden uit
de buitengewoon penibele omstandigheden waaraan de economische en culturele
ontwikkeling van de wereld Wallonië blootstelde.
Zowel intellectueel als economisch leek de situatie voor de Vlamingen veel

gemakkelijker. Het feit dat de taal van de moderne wetenschap, de techniek en de
internationale zakenwereld zo overduidelijk het Engels was geworden, voor
Vlamingen enWalen in gelijkemate toegankelijk, verminderde de Vlaamse gevoelens
van en redenen tot inferioriteit ten aanzien van de Franssprekende minderheid in
België. Het feit dat de Vlaamse economie sterker werd dan deWaalse, dat de lonen
en inkomens die in Wallonië zelfs begonnen te overtreffen terwijl ze in het verleden
altijd lager hadden gelegen, dat de belastingen in Vlaanderen meer opbrachten, dat
de investeringen er groter waren, het gaf de Vlamingen een krachtig zelfbewustzijn,
zowel ten opzichte van de Walen als ten opzichte van de Nederlanders. Dit werd
sterk gevoed door de jonge technici, managers en onderzoekers die in steeds grotere
aantallen door het Nederlandstalige hogere en beroepsonderwijs werden afgeleverd.
Voor hen was er werkgelegenheid te over en vormde de taalkwestie dank zij hun
opleiding geen probleem: hun scholing had geheel en al in het Nederlands
plaatsgevonden en hun vertrouwen in de taal van hun land behoefde geen steun
meer van romantische lyriek over de aan elke volksziel eigen, zeer bijzondere
uitdrukkingsmogelijkheid. Het lijkt soms of in de jaren zestig en zeventig in
Vlaanderen een daar nieuwe sociale kaste aan het groeien was die, zoals de
bourgeoisie in de negentiende-eeuwse staten, de draagster werd van een nationale
idee69., rustiger, minder gespannen en extatisch dan de idee van de oude Vlaamse
Beweging maar misschien soms ook harder, agressiever en zelfs arroganter. In
zulke kringen was het heel goed mogelijk te spelen met de gedachte dat het beter
zou zijn een einde aan het Waals-Vlaamse geruzie te maken door voor Vlaanderen
vrijwel volledige autonomie te verwerven. Dan zou Vlaanderen niet het laboratorium
voor sociale experimenten worden waarin de Waalse socialisten hun landstreek
wilden veranderen, maar een economische vrijhaven, hypermodern, open voor alle
vernieuwingen die winst en welvaart beloofden.
Het was geen gering probleem waarmee de politieke elite van België zich

geconfronteerd zag. De Koning, symbool van 's lands eenheid en verper-
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soonlijking van de nationale idee, zou door een vergaande federalisatie waarschijnlijk
aan ideëel gezag verliezen, al konmen zich, wanneer tot een systematisch geregelde
verdeeldheid van de staat besloten werd, ook een situatie voorstellen waarin hij als
bovenregionale en bovenpartijdige arbiter de gelegenheid kreeg juist meer reële
invloed uit te oefenen. Voor de oude politieke partijen was de toekomst eveneens
uiterst onzeker. Zij waren hun hele geschiedenis lang bij uitstek nationale partijen
geweest, voorzien van een principieel, op onwrikbare grondslagen berustend
programma. Volgens de traditionele visie behoorden christenen of socialisten of
liberalen in een nationale partij te worden bijeengehouden omdat zij de christelijke,
de socialistische, de liberale waarheden als onaantastbaar beschouwden en het
fundamenteel onverschillig was of deze in het Frans dan wel het Nederlands werden
uitgedrukt. De katholieke maatschappijconceptie was in Vlaanderen niet anders
dan in Wallonië, de klassenstrijd van de socialisten woedde overal, de liberale
vrijheid bezat universele gelding. Met andere woorden, de ideële aard van de partijen
verzette zich eigenlijk tegen de beklemtoning van de taal. Een zeer praktisch en
belangrijk feit versterkte bovendien hun unitaire instincten. Hun aanhang was
onevenwichtig over het land verdeeld. Federalisatie dreigde de permanent in de
minderheid verkerende katholieken in Wallonië en de even zwakke socialisten in
Vlaanderen gevangen te zetten in een isolement waaruit de kracht van hun
geestverwanten in het andere landsdeel hen niet kon bevrijden. Toch bleek het niet
mogelijk op het niveau van de nationale partijen de eenheidsstructuur te handhaven
die de belanghebbenden in de regio's met zoveel vuur bestreden. Al valt dit
vermoeden niet met bewijsplaatsen waar te maken, het ligt toch voor de hand te
veronderstellen dat ook de vervaging van de partijprogramma's (een vervaging die
onvermijdelijk en zichtbaar was in een periode van snelle ontkerkelijking en groeiende
welvaart, al werd zij door de partijpropaganda uiteraard ontkend) de splitsing van
de partijen heeft vergemakkelijkt. Het ging in de politiek blijkbaar ook in theorie niet
meer om onwankelbare, in Vlaanderen en Wallonië met evenveel kracht geldende
principes, maar om gevoelens van saamhorigheid en broederschap, om appreciaties
van groepsbelangen en maatschappelijke ambities, het ging in de grondig
gepolitiseerde Belgische samenleving om de behoefte zich veilig te weten in het
huis van zijn partij, een huis waarin men met zijn geestverwanten in zijn eigen taal
kon spreken en beslissen.
In het begin van de jaren zestig trokken de Waalse federalisten de meeste

aandacht. Vakbondsleiders, aanhangers van André Renard, richtten in 1961 de
pressiegroep Mouvement Populaire Wallon op; de Waalse socialisten verkregen in
de Belgische Socialistische Partij een eigen vleugel. Maar zo sterk was vooral in
Vlaanderen, met zijn in de unitaire partijorga-
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nen stevig gevestigde oudere leiders, de tegenstand tegen de uiteenbreking van
de organisatie in min of meer onafhankelijkeWaalse, Vlaamse en Brusselse sectoren
dat het tot 1978 duurde voor dit plaatshad. Dat wil zeggen, tien jaar nadat de
katholieke partij zich als gevolg van Vlaamse actie al in twee stukken had gesplitst.
Het is opmerkenswaardig dat Waalse ontevredenheid de kwestie van de
staatsstructuur weliswaar tot het overheersende politieke thema van de jaren zestig
en zeventig maakte maar dat de Vlaamse katholieken als eersten uit dit debat zowel
op het niveau van de partij- als op dat van de staatsvorm de nodige praktische
consequenties trokken. Even opmerkenswaardig is het feit dat de aanleiding die de
katholieke partij in tweeën brak, zo totaal anders van aard was dan de Waalse
redenen om autonomie te wensen. Terwijl de Waalse gevoelens van onlust door
reële economische en sociale moeilijkheden werden gevoed en tot het verlangen
naar diepgaande hervormingen werden gesublimeerd, concentreerde de aandacht
in Vlaanderen zich op de Katholieke Universiteit te Leuven, een instelling waar de
Vlaamse jeugd haar carrière voorbereidde. De Leuvense crisis van de jaren zestig
greep in de Belgische geschiedenis op een beslissende wijze in. Zij was van groter
belang dan de eigenlijk nogal onwezenlijke conflicten in de Nederlandse universiteiten
en zij begon ook eerder. Zij kwam niet, zoals in Nederland, voor een aanzienlijk deel
voort uit de behoefte buitenlandse voorbeelden te volgenmaar ontstond uit dilemma's
die aan de Belgische samenleving eigen waren. Dit maakte haar minder abstract
maar tegelijkertijd natuurlijk ook beperkter en, wanneer men het zo wil uitdrukken,
provincialer. Al gebruikten Leuvense studenten, evenzeer als later hun Brusselse
en Nederlandse generatiegenoten, de semirevolutionaire retoriek die hen vanuit
Duitsland en Frankrijk bereikte, de motor waardoor de gebeurtenissen in Leuven
werden aangedreven, was de taalkwestie. De crisis werd als gevolg daarvan
virulenter en ernstiger. Met minder gemak dan de contestanten in Parijs, Brussel,
Berlijn, Nijmegen en Amsterdam gaven die in Leuven zich over aan speculatie die
ijdel bleef omdat zij buiten de academie geen weerklank vond.
Net als elders in de wereld groeide in België het aantal studerenden in het hogere

onderwijs gedurende de jaren vijftig en zestig zeer sterk. In 1945 had Leuven 6625
studenten, in 1950 7173. In 1967 telde het er 20 729, dat is bijna 47,5% van de
studentenbevolking van de vier Belgische universiteiten of ongeveer 40% van die
van alle instellingen voor hoger onderwijs70.. Hoewel het totaal aantal studenten in
het Belgische hogere onderwijs toen kleiner was dan in het Nederlandse - ruim 50
000 tegen ongeveer 70 00071. -, was de Leuvense universiteit zoals vanouds groter
dan enige andere in Noord en Zuid. Deze omvang was haar eerste probleem. Het
tweede probleem vormde de samenstelling van de studentenbevolking. In de ne-
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gentiende eeuw was de onderwijstaal het Frans geweest en aangezien de studenten
toen bijna allen uit de hogere Franstalige milieus inWallonië en Vlaanderen kwamen,
leverde dat geen problemen op. Naarmate de universiteiten in het algemeen zich
echter voor jonge mensen uit de Vlaamse middenklassen, waar Nederlands werd
gesproken, openden en naarmate het middelbare onderwijs in Vlaanderen werd
vernederlandst, werd de vraag of deze toestand redelijk en houdbaar was
dwingender. Het antwoord was duidelijk: dat was hij niet en tijdens het interbellum
werden Nederlandstalige cursussen ingesteld die vooral na 1945 geleidelijk meer
studenten gingen trekken en vanaf 1960 drukker werden gevolgd dan de Franstalige.
Daarna zette de ontwikkeling zich snel voort. In 1967/1968 telde het Nederlandse
stelsel 12 548 studenten, het Franse 11 817 (onder wie 2351 buitenlanders). Over
het algemeen waren de sociale milieus waaruit de Nederlandstalige studenten
werden gerekruteerd bescheidener dan die van de Franstalige, een feit dat in de
conflicten tussen beide groepen een zekere rol speelde. Overigens drongen kinderen
uit de arbeidersklassen en de lagere milieus in het algemeen slechts in zeer geringe
mate tot de universitaire studie door, een verschijnsel trouwens dat men in alle
universiteiten in de Lage Landen zag, ondanks de duidelijke vervaging van de
standsverschillen, de grote uitbreiding van het beurzenstelsel en de heftig
democratische ideologie van de jaren zestig.
Al waren de Nederlandstalige studenten vanaf 1960 in de meerderheid en al was

Leuven een Nederlandstalige stad, het eigenaardige mechanisme van de Belgische
samenleving had ook hier het effect dat daar waar Franstaligen in een unitaire
instelling met Nederlandstaligen samenwerken, het Frans de voertaal is. Bovendien
vond het Frans steun in delen van de hogere burgerij van de provincieplaats die
met een wat ouderwets dédain op de volkstaal bleven neerzien. Gegeven de situatie
in het hele land echter, gegeven de neiging naar een zekere autonomie van de
landsdelen, gegeven de wens ook van partijleiders, ministers en ministeriabelen
om de homogeniteit van de taalgemeenschappen te handhaven, te bevorderen of
af te dwingen, was het de Leuvense Franstaligen duidelijk dat hun positie in de
Nederlandstalige stad kwetsbaar was. Om haar te versterken gingen zij in de aanval.
In 1962 richtten Franstalige hoogleraren een pressiegroep op die eiste dat het voor
hen en hun collega's mogelijk zou blijven hun Leuvense bestaan zonder kennis van
het Nederlands voort te zetten en hun kinderen ter plaatse volledig Franstalig
onderwijs te verschaffen. Dit betekende dus dat, tegen het principe van de culturele
eenheid van de landstreek in, in Leuven een Franse enclave gehandhaafd en
gefinancierd moest blijven, een enclave die door sommige Vlamingen werd gezien
als het bolwerk van een elite, een kaste met eigen lagere en middelbare scholen,
eigen kerkdiensten, eigen pretenties, een eigen beschaving. Het duur-
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de slechts enkele jaren voor ook de kortzichtigste waarnemer moest erkennen dat
een dergelijke interpretatie juist in deze periode fataal was. De discussie over de
toekomst van de Leuvense universiteit kreeg grote proporties. Zij ging over problemen
van zuiver academische aard, over universitaire organisatie, expansie, efficiëntie.
Zij ging over problemen van nationale aard, over de vraag of in een zich
langzamerhand naar het federalisme ontwikkelend België een unitaire, tweetalige
universiteit nog recht van bestaan had. Zij ging over problemen van sociale aard,
over de taak en betekenis van een universiteit die voorrechten gaf aan een groep
Franstaligen waarvan men, terecht of ten onrechte, vermoedde dat zij zichzelf als
een intellectuele en maatschappelijke elite beschouwde, een universiteit die alleen
al daarom niet voldeed aan de voorwaarden voor gedemocratiseerd hoger onderwijs.
Het episcopaat dat in de universiteit het hoogste gezag uitoefende, probeerde in
1966 de kwestie op te lossen door aan deze problemen voorbij te zien en de
klemtoon te leggen op het belang voor de religie van eenheid in een saamhorige
Kerk en een saamhorige natie. Dit was een traditioneel standpunt dat de
bisschoppen, samen met de vorst vanouds trouwe voorstanders van de unitaire
staatsstructuur, steeds hadden verkondigd. De universiteit, verklaarden zij op 13
mei 1966, mocht niet worden gesplitst; ‘de institutionele en functionele eenheid van
de Alma Mater en de geografische eenheid die ze in Leuven situeert’ moest worden
gehandhaafd en geen lid van de universitaire gemeenschap was het toegestaan in
het openbaar van zijn bezwaren tegen de eenheid blijk te geven.
Dit episcopale standpunt was onhoudbaar. De Vlaamse professoren te Leuven,

de Vlaamse pers, alle grote culturele verenigingen in Vlaanderen bestreden het
heftig en bitter. De bisschoppen hadden deze reactie niet voorzien. Nog nooit was
het bisschoppelijke gezag door de Vlaamse katholieke gemeenschap zelf met zoveel
hoon en felheid bestreden en zo openlijk uitgedaagd. Ook de Vlaamse studenten
te Leuven weerden zich. Zij hadden al enkele maanden tevoren hun bereidheid tot
actie voeren getoond. Op het einde van 1965 had de katholiek-liberale regering
verklaard zes verliesgevende kolenmijnen te zullen sluiten, vijf in Wallonië, één -
Zwartberg - in Belgisch Limburg. Ter compensatie stelde zij 300 miljoen frank voor
Wallonië en 18 miljoen voor Limburg beschikbaar. In Vlaanderen laaide de
verontwaardiging hoog op. De katholieke vakbeweging, de katholieke partij in
Vlaanderen, de Volksunie en vele andere gezaghebbende organisaties protesteerden
tegen de sluiting die, meenden zij, geen economische noodzaak was maar slechts
een tactische zet tegenover Wallonië en die bovendien in Vlaanderen, waar in
hoofdzaak Limburgse arbeiders in de mijnen werkten, harder aankwam dan in
Wallonië met zijn grote aantallen buitenlandse werknemers. Zij protesteerden ook
tegen de

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



355

huns inziens belachelijke fooi waarmee Limburg werd afgescheept. In januari 1966
vielen twee doden bij een botsing van demonstrerende mijnwerkers met de
rijkswacht; velen werden ernstig verwond. Pas daarna gaf de regering de verzekering
dat zij aan degenen die ontslagen moesten worden nieuw werk zou verschaffen.
Het was opvallend dat Leuvense studenten aan de sombere betogingen van de
mijnwerkers meededen. Men ziet hier vertegenwoordigers van de katholieke jeugd,
bezig met de voorbereiding van een loopbaan in de economisch hoog opbloeiende
Vlaamse maatschappij, hun bekommernis om sociale ellende en hun verbittering
over (naar zij meenden) aan Vlaanderen aangedaan onrecht demonstreren. Korte
tijd later werd het in linkse studentenkringen in Europa enigszins een mode om de
belangen van het arbeiders- en die van het intellectuele proletariaat als min of meer
gemeenschappelijk te beschouwen. Van deze neiging gaven de katholieke studenten
van Leuven al twee jaar voor de Parijse meirevolutie blijk. Voor hen heeft de
nationaal-Vlaamse factor echter waarschijnlijk de grootste betekenis gehad en toen
de bisschoppen in mei 1966 hun beslissing om de universiteit als een unitair,
tweetalig bolwerk te handhaven bekendmaakten, ensceneerden zij stakingen,
manifestaties en rellen en zij kregen daarbij de steun van enkele mijnwerkers van
Zwartberg.
De bisschoppen, beducht dat de nationalistische opwinding hun gezag als

kerkleiders zou ondermijnen, trachtten zich zonder hun verklaring formeel te
verloochenen zoveel mogelijk uit het conflict terug te trekken. De Vlaamse en Franse
sectie kregen vrijwel volledige autonomie. Ook onder de Franstalige professoren -
velen van hen woonden trouwens in Brussel - won de gedachte veld dat de Franse
sectie het beste naar Wallonië kon worden overgebracht. Het studiejaar 1966/1967
ging zonder veel onrust voorbij. Maar daarna liepen de zaken volkomen uit de hand.
De bestuurders van de Franse sectie brachten in januari 1968 voor de (inderdaad
noodzakelijke) uitbreiding van de universiteit een plan op tafel dat was gebaseerd
op de nooit herroepen bisschoppelijke verklaring van mei 1966 en voorzag in de
financiering van nieuwe voorzieningen voor Franstalige studenten. Het was een in
de omstandigheden van toen uitdagend stuk en in de pers werd dit karakter door
enige woordvoerders van de sectie nog verscherpt. Onmiddellijk rees bij de
Vlamingen de vrees dat op deze manier werd geprobeerd naast het tweetalige
Brussel een daarmee via allerlei wegen verbonden tweetalig Leuven te scheppen
zodat vanuit deze in feite door de Franstaligen als hun domein beschouwde bastions
opnieuw een poging kon worden ondernomen om Vlaams Brabant te verfransen.
Leuvense studenten gingen in januari 1968 woedend de straat op. Hun in 1966
opgerichte vakbond interpreteerde het plan als een produkt van de bourgeoisie die
een kaste-universiteit wilde en op de straffe maat van de
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stijl dier jaren marcheerde het woord ‘revolutie’ vrolijk door de stad en de universitaire
gebouwen. Op 17 januari staakten alle Vlaamse studenten. In de collegezalen en
op straat werd gevochten. Tientallen jongemensen werden gearresteerd. 's Avonds
spraken gezaghebbende Vlamingen de studenten toe en zij eisten de verplaatsing
van de Franstalige sectie naar Wallonië. Gedurende de volgende dagen bleef de
stad vol verbaal en fysiek geweld. Het aantal arrestanten liep tot enkele honderden
op. In andere universiteitssteden werd eveneens gedemonstreerd, gestaakt,
gevochten, met bommetjes gegooid naar de kantoren van de bourgeoisie, het
kapitalisme en de Kerk. Waalse studenten, zowel katholieke als socialistische,
schaarden zich achter de rode vlaggen van hun Vlaamse makkers. Pogingen om
arbeiders voor de opstand warm te maken hadden weinig succes maar middelbare
scholieren begonnen zich met ijver en veel levenslust in de strijd te werpen. Hoezeer
deze jeugdrevolte echter ook door de tegenstrijdigheden van een opgeblazen retoriek
werd verward, de crisis was toch blijkbaar zo ernstig dat zij als een politiek feit moest
worden beschouwd. Er was een politieke oplossing voor nodig. De noodzaak daartoe
klemde te meer toen op het einde van januari het episcopaat zelf diep verdeeld op
de omstandigheden reageerde.
Voorlopig kwamen de politici er echter ook niet uit. De toch al vrij lome regering

kon, gezien haar samenstelling, onmogelijk een duidelijk standpunt bepalen. Zij
telde zeven liberale ministers en twaalf christen-democraten. Het was de liberalen
de laatste jaren niet slecht gegaan. Zij hadden in 1958 de schoolstrijd opgegeven
en hun traditionele antiklerikalisme verlaten. In 1961 hadden zij een nieuwe naam
aangenomen, Partij voor Vrijheid en Vooruitgang72.. Toen zij in deze nieuwe gedaante
in 1965 voor het eerst aan de verkiezingen deelnamen, behaalden zij een groot
succes: zij kregen 21,61% van de stemmen, tegen 12,33% in 1961 en 11,05% in
1958. Sinds de invoering van het gewone algemene mannenkiesrecht in 1919
hadden zij nog nooit zoveel aanhang weten te verwerven. In het debat over de
reorganisatie van België stelden zij zich op een strikt unitaristisch standpunt (en zij
verlieten dat noodgedwongen pas in de loop van de jaren zeventig). Van hen viel
daarom geen steun voor de splitsing van de Leuvense universiteit te verwachten.
De Christelijke Volkspartij was niet in staat een eensgezind oordeel over de materie
te produceren. De Waalse vleugel was er pertinent op tegen dat de Franstalige
sectie uit Leuven zou worden verwijderd. De Vlaamse vleugel wilde dat wel. Hij kon
ook niet anders. De grote katholieke dagbladen in Vlaanderen hadden geen twijfel
gelaten aan hun mening dat Leuven geheel Nederlandstalig moest worden en zich,
zo zeiden zij, op die manier tot tolk van de publieke opinie gemaakt. Het was voor
de katholieke politici kennelijk onmogelijk zich van dit standpunt te distantiëren. In
feite hadden zij,
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wilden zij hun macht behouden, op dat moment geen keus. In februari 1968 bood
de regering haar ontslag aan. In maart werden verkiezingen gehouden, in een na
alle opwinding opvallende rust. Gedurende de verkiezingsstrijd bleek dat de eens
zo formidabele christelijke eenheidspartij ontbonden was. De twee vleugels kwamen
met kiesprogramma's naar voren die ten aanzien van het de politieke discussie
volledig beheersende communautaire probleem (namelijk dat van Leuven en, zoals
altijd, dat van Brussel) volstrekt met elkaar in tegenspraak waren. In de socialistische
partij was de kloof tussen Waals en Vlaams iets minder diep maar ook zij kon de
middelpuntvliedende krachten, die in haar geval uit Wallonië kwamen, niet weerstaan.
Zij was trouwens niet tegen de splitsing van Leuven gekant. Zij vond het aan de ene
kant uiteraard niet onaangenaam wanneer het katholieke blok verdeeld raakte en
kon aan de andere kant in de overheveling van de Franse afdeling der universiteit
naar Wallonië een concessie zien aan de federalistische ideeën die in haar Waalse
vestingen populair waren.
De uitslag van de verkiezingen van 1968 was opmerkelijk maar niet sensationeel.

De verschillende katholieke partijen, de socialisten en de liberalen gingen er alle
een paar procenten op achteruit. De taalpartijen gingen flink vooruit. Dat waren er
toen drie: de Volksunie die van 12 naar 20 zetels groeide, het Brusselse Front des
Francophones (van 2 naar 5) en het Rassemblement Wallon (van 2 naar 7). Van
een aardverschuiving was echter geen sprake. Toch werd de Belgische geschiedenis
door de Leuvense affaire en haar consequenties zeer sterk beïnvloed. Tot op dat
moment was er, zoals ook uit de houding van de liberalen bleek, in elk geval de
schijn van een mogelijkheid dat de unitaire staatsstructuur dank zij een reeks
aanpassingen kon worden gehandhaafd. Na 1968 lieten de verantwoordelijke politici,
ook de liberale, deze optie voor wat ze was en richtte hun inspanning zich op een
ander doel. Zelfs degenen die het federalisme niet wilden doorvoeren, erkenden de
noodzaak bepaalde elementen ervan te verwerkelijken. Met andere woorden, nu
het irreëel was te denken dat men de eenheidsstructuur kon redden door er een
vorm van federalisme aan toe te voegen, besloot men tot iets anders: men zocht
naar middelen om het federalisme, nadat men het had aangenomen, zodanig te
organiseren dat van België ondanks alles een samenhangende en regeerbare staat
overbleef die in zijn geheel een eigen beleid kon voeren en dat niet alleen ten aanzien
van de buitenlandse betrekkingen en de defensie maar ook ten aanzien van de
economische, sociale en fiscale politiek. Wat Leuven betreft bestond er overigens
geen reden tot een compromis. Het episcopaat legde zich in september 1968 bij de
feiten neer. De Franstalige afdeling zou naar Waals Brabant worden overgeheveld
en na zeer moeilijke onderhandelingen over de financiering daarvan had deze
geleidelijk plaats. Bij
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Ottignies in Waals Brabant verrees in de vroege jaren zeventig de elegante en
knusse universiteitsstad Louvain-la-Neuve. Toen naast de oude Université Libre,
de oorspronkelijke liberale concurrent van de katholieke universiteit, te Brussel vanaf
1970 een zelfstandige Nederlandstalige Vrije Universiteit werd gebouwd (overigens
in minder bevallige stijl), was het Belgische universitaire systeem geheel en al
opgesplitst in twee eenheden die onafhankelijk van elkaar maar over het algemeen
onder dezelfde wetgeving hun werk deden.
Gedurende de jaren zestig werd België geregeerd door twee katholieksocialistische

combinaties (Lefèvre-Spaak, 1961-1965, Harmel-Spinoy, 1965-1966), door een
katholiek-liberale coalitie (Vandenboeynants-De Clercq, 1966-1968) en opnieuw
door een katholiek-socialistisch kabinet (G. Eyskens-Merlot/Cools, 1969-1971/1972).
Met uitzondering van Vandenboeynants' equipe waren deze regeringen voor
Belgische verhoudingen vrij sterk en zij hadden ook veel te doen. In de jaren veertig
en vijftig had de Belgische politiek veel energie en tijd besteed aan de liquidatie van
erfenissen zoals de koningskwestie en de schoolstrijd. Pas in de jaren zestig wijdde
zij haar volle aandacht aan de vormgeving van de toekomst, zowel op
sociaal-economisch gebied als met betrekking tot de verhoudingen tussen de
taalgemeenschappen. Vanaf 1962 kwam een nieuwe taalwetgeving tot stand die
erop gericht was om de culturele autonomie van de landsdelen voor te bereiden en
bij Walen en Franstalige Brusselaars op nogal wat tegenstand stuitte. Vooral de
regelingen die voor Brussel getroffen moesten worden, bleken uitermate moeilijk te
formuleren en werden voortdurend aan bittere kritiek van beide zijden onderworpen.
Het toch al onoplosbare probleem van de officieel tweetalige hoofdstad werd nog
onhandelbaarder door de komst van grote groepen buitenlanders - zowel ambtenaren
van de EEG en de NAVO als gastarbeiders - naar de metropool waarvan het aantal
inwoners van Belgische origine de neiging had te dalen. Verreweg het belangrijkste
punt op de agenda van de regeringen was echter de noodzakelijk geachte
grondwetsherziening. Zij vormde een onvoorstelbaar ingewikkeld en in een korte
samenvatting niet beschrijfbaar probleem. De diepste oorzaak van de complicaties
was waarschijnlijk het reeds geconstateerde feit dat de federalistische oplossingen
waarheen de ontwikkeling scheen te tenderen, voor de meeste betrokkenen weinig
waarde in zichzelf bezaten en slechts dienden als middelen om andere ambities te
verwezenlijken. Toch slaagde de Vlaamse christendemocraat Gaston Eyskens er
met hulp van zijn socialistische partners in, de tweederde meerderheid in het
parlement te verkrijgen die voor een grondwetsherziening nodig was. Dit was te
danken aan zijn virtuoze tactiek, zijn grondige kennis en zijn oprechte verlangen
om het flamingantistische ideaal van zijn vooroorlogse jeugd te verwerkelijken.
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In 1970 en 1971 haalde hij de resultaten binnen. Zij waren overigens niet definitief.
De grondwetsherziening gaf slechts voorlopige oplossingen of suggesties daartoe
die uitwerking en ontwikkeling vereisten. Zij was eerder regionalistisch dan
federalistisch van aard. De centrale overheidsorganen behielden veel gezag. Het
hoofddoel was meer de versterking van de garanties voor de verschillende
taalgemeenschappen (de Nederlandse, de Franse en de Duitse, de eerste twee
voorzien van cultuurraden) dat hun homogeniteit niet zou worden aangetast dan de
verlening van het recht om autonoom politieke beslissingen te nemen over zaken
die vanouds tot de competentie van de nationale instellingen hadden behoord. In
de drie gewesten waarin België werd verdeeld - en die niet samenvielen met de
taalgemeenschappen, namelijk Vlaanderen, Wallonië en Brussel met ommelanden
- werd het weliswaar mogelijk eigen vertegenwoordigende lichamen (gewestraden)
op te richten die bevoegdheden met betrekking tot allerlei sociale en culturele
onderwerpen (zoals stedebouw, openbare werken, gezinspolitiek, openbare
gezondheid) kregen, maar belastingen zouden zij niet kunnen heffen en hun
legislatieve taak was beperkt: zij zouden verordeningen, geen wetten mogen
uitvaardigen. Bovendien werd het algemene praktijk dat de diverse raden werden
samengesteld uit de parlementsleden zodat deze laatsten een dubbele functie
moesten vervullen, een nationale en een gewestelijke. Het van 1831 daterende
grondwetsartikel inhoudende dat de leden van de beide kamers, namelijk de Kamer
van Afgevaardigden en de Senaat, de natie vertegenwoordigen en niet enkel de
provincie of de onderverdeling van een provincie die hen heeft benoemd, bleef
gehandhaafd en dit was een artikel (vanaf 1798 in de Nederlandse grondwet
geformuleerd, in 1814 bij de instelling van de constitutionele monarchie in Nederland
herhaald, in 1815 naar de grondwet van het Verenigd Koninkrijk overgebracht, in
1831 door de eerste Belgische grondwetgever overgenomen) waardoor terugkeer
naar de federalistische staatsinrichting van het ancien régime werd verhinderd. Een
statenbond werd België in 1970 zeker niet. Een unitaire staat bleef het evenmin. Of
het een bondsstaat aan het worden was werd aan de toekomst overgelaten. Welke
toekomst73.? In 1980 werd de herziening voortgezet. Van sommige elementen uit
de grondwet van 1970 was weinig terechtgekomen. Terwijl de culturele autonomie
van de gewesten krachtig was bevorderd was de economische decentralisatie
waarop in de jaren zestig met zoveel nadruk was aangedrongen, voorlopig niet
gerealiseerd. In 1980 werd geprobeerd het proces te versnellen. Het resultaat was
verwarrend. Het produkt van 1980 was zonder twijfel federalistischer dan dat van
1970 en in dat opzicht kan men het duidelijker, scherper van contour en strekking
noemen. Aan de andere kant echter was het van zo'n ongehoorde ingewikkeldheid,
handhaafde of schiep het zo'n onoverzienbaar instru-
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mentarium van regeringen, raden en competenties dat het slechts weinigen gegeven
is een weg door deze tropische flora te vinden. Het is twijfelachtig of er op de manier
die in 1980 werd gekozen, veel van de Belgische staat zal kunnen overblijven74..
Tegelijkertijd echter legden de gigantische economische en financiële problemen
die België in de jaren tachtig bedreigden, op de regeringen een zodanige
verantwoordelijkheid dat het toen gevoerde beleid als een nationaal
bezuinigingsbeleid kon worden voorgesteld waaraan alle Belgen zich in het belang
van het hele land geacht werden te onderwerpen. Soms lijkt het of in de jaren zestig
en zeventig de welvaart kansen heeft geboden aan grote experimenten die in het
minder zonnige klimaat van de jaren tachtig niet weelderig meer bloeien.
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74. Manu Ruys verzamelde zijn artikelen in De Standaard over deze materie in een brochure De
geboorte van de Vlaamse natie (Kranteboek, Antwerpen, 1985), een deskundige en diepbezorgde
analyse.

4. De buitenlandse politiek
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In het begin van de jaren vijftig was het patroon van de buitenlandse politiek min of
meer vast komen te liggen. Beide landen hadden de neutraliteit die ze in 1944 en
1945 zeker niet in haar vooroorlogse vormwilden handhavenmaar waarvan ze toch
elementen hoopten te redden, radicaal opgegeven. Zij waren strijdbare deelgenoten
geworden in een gigantisch militair bondgenootschap waarvan ze zich in hogemate
afhankelijk voelden. Toen in 1957 de Europese economische samenwerking in de
verdragen van Rome een nieuwe institutionele vorm kreeg (EEG) werd dit gezien
als een versterking van Europa en dus van de NAVO en het betekende een groot
succes voor P.H. Spaak, die op de buitenlandse politiek van België al decenniën
een beslissende invloed uitoefende. Toch was er in de jaren vijftig en daarna een
verschil in aanpak en zelfs inhoud tussen de Belgische en de Nederlandse politiek.
Het denken van de Belgen was pragmatischer en energieker dan het Nederlandse
maar leek tegelijk ook onstelselmatig in vergelijking met de noordelijke behoefte
aan principiële schema's. De Nederlandse publieke opinie toonde een belangstelling
voor het Europese federalisme die in België in die mate ontbrak en al steunde het
buitenlandse beleid ook in Nederland zeker niet daarop, de idee van een
supranationale Europese eenheid werd er toch een veel belangrijker factor. Dit bleek
van betekenis toen na de totstandkoming van de Europese Economische
Gemeenschap een jarenlang debat begon tussen de Franse en de Nederlandse
visie op de toekomst daarvan. In dat debat kozen de Belgen onder Spaak na enige
aarzeling de Nederlandse zijde en zij aanvaardden zodoende een buitenlandse
politiek die eigenlijk aan hun eigen traditie vreemd was, al was zij er niet vijandig
aan.
Tot haar eenvoudigste formule teruggebracht was de idee van generaal De Gaulle

(sinds 1958 weer aan de macht) deze, dat het economisch nauw
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samenwerkende continentale Europa moest trachten een gemeenschappelijke en
onafhankelijke buitenlandse politiek te voeren, los van de NAVO en de Verenigde
Staten75.. In vergadering na vergadering weigerden de Nederlanders, wier
woordvoerder vooral de minister van Buitenlandse Zaken Luns was, deze gedachte.
Zij hadden twee hoofdbezwaren. Tegenover De Gaulles Europa van in een alliantie
verbonden soevereine staten verlangden zij - met een buiging naar het Europese
idealisme dat ook in het Europese parlement uitdrukking vond - een geïntegreerd
Europa, een Europese federatie van staten die een deel van hun soevereiniteit
zouden afstaan aan de supranationale gemeenschap. Maar, zeiden zij, indien dit
ideaal onbereikbaar bleef, dan zou de Franse conceptie alleen aanvaardbaar worden
wanneer ze geen enkele beperking betekende van de trouw aan de NAVO en als ze
bovendien aan Groot-Brittannië een plaats in dit geheel gunde. Door de - zoals
iedereen kon voorzien - onvervulbare eis van supranationaal federalisme te stellen,
kon Luns een als hoog ideaal geprezen verlangen gebruiken om de Franse poging
tot vorming van een door Franse impulsen beheerst systeem tegen te gaan en werd
het mogelijk bij wijze van concessie slechts dat te vragen waar het feitelijk om ging:
een, zoals men dat toen graag uitdrukte, ‘open’ Europa waarin Groot-Brittannië zou
zijn opgenomen en dat een loyale partner van de Verenigde Staten zou blijven.
Geheel in overeenstemming met wat zij als haar traditie beschouwde, weigerde de
Nederlandse diplomatie de vorming van een continentaal blok en zocht zij steun bij
de Engelstalige landen, die haar overigens in koloniale kwesties tegenwerkten. In
1962 kwam aan de onderhandelingen over De Gaulles plan een einde. Maar in
1963 weigerde De Gaulle Groot-Brittannië in de EEG toe te laten. Europa zou
voorlopig geen federatie gaan vormen en ook geen politiek blok. Nederland had
met Belgische steun een ontwikkeling tegengehouden die niet paste bij wat sinds
eeuwen door de leidende klassen in de zeeprovincies als het wezen van de natie
werd gezien. Noch de verlating van de neutraliteit noch het verlies van het koloniale
rijk had het door belang en traditie gevormde beeld dat Nederland, en in mindere
mate België, van zichzelf bezaten, blijkbaar aangetast.
In de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek vormt de strijd tegen

DeGaulle een eigenaardige episode. J.M.A.H. Luns (1911) kwam uit de diplomatieke
dienst toen hij in 1952 tot een ministersambt geroepen werd. Voor de binnenlandse
politiek van Nederland heeft hij nooit veel belangstelling gehad. Mede dank zij de
levendigheid van zijn geest en taal vond hij in het parlement lange tijd brede steun
voor een beleid dat hij meestal eigenlijk nauwelijks met ernst tegen de oppositie
verdedigde. Gedurende vele jaren is hij een van de populairste politici in Nederland
geweest en dat was een minister van Buitenlandse Zaken, en nog wel een
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katholieke, nog nooit overkomen. Een ander opvallend aspect van zijn carrière was
dat hij tot 1971 ononderbroken in zijn ambt kon aanblijven en er daardoor in slaagde
allerlei records in uithoudingsvermogen te breken. Over het algemeen behield
Nederland na 1958 nog enige tijd de grote reputatie die het internationaal had
verworven bij het opzetten van de NAVO en de EEG. Luns' antigaullistische politiek
werd graag vergeleken met de strijd van koning-stadhouderWillem III tegen Lodewijk
XIV en al was dit natuurlijk een wel bijzonder geforceerde parallel, toch heeft de
historische dimensie die op die manier aan dit beleid gegeven kon worden, het
prestige ervan zonder twijfel verhoogd76.. De betrekkelijk grote internationale positie
die Nederland tot in de jaren zestig bezat berustte voor een deel op de eigen kracht
van het economisch snel groeiende en stabiele land en van zijn vertrouwenwekkende
diplomatie. Voor een ander deel was het een samenloop van omstandigheden die
haar verklaart. West-Duitsland bezat in deze periode nog niet voldoende
zelfverzekerdheid om in de buitenlandse politiek met veel eigen wensen naar voren
te komen en was niet bereid De Gaulle doeltreffend tegen te werken. De andere
partners in de EEG waren daartoe evenmin in staat. Ook België niet aangezien een
uitgesproken anti-Franse politiek daar in de ogen van de Franstaligen altijd enigszins
suspect is77.. Nederland kon daardoor de leiding nemen en het deed dit met verve.
Kort na het aftreden van Luns als minister van Buitenlandse Zaken (in 1971; in 1972
werd hij secretaris-generaal van de NAVO) werd Groot-Brittannië tot de EEG toegelaten
(1973) en leek het succes van de Nederlandse politiek bezegeld.
Toch was al in het begin van de jaren zeventig de positie van de Benelux zwakker

geworden dan zij was geweest78.. De intree van Engeland in de EEG verlaagde de
status van de kleinere partners; de Engelse politiek bleek bovendien de samenhang
van de EEG bepaald niet te bevorderen. De Bondsrepubliek werd in de jaren zestig
en zeventig niet alleen een overheersende economische macht maar begon ook
een eigen buitenlandse politiek te formuleren. In Frankrijk werd door de opvolgers
van De Gaulle, die in 1969 aftrad, minder klemtoon op de nationale grootheid en
onafhankelijkheid gelegd zodat ook de betrekkingen met Nederland verbeterden
en Nederland de gelegenheid om zich als een soort David tegen de arrogante Goliath
te presenteren kwijtraakte. Daarbij kwam uiteraard dat Nederland in de late jaren
zestig en een groot deel van de jaren zeventig de indruk maakte minder degelijk en
stabiel te worden en dus minder betrouwbaar. De contestanten van de jaren zestig
keerden zich tegen de politiek van de Verenigde Staten en het hen slaafs volgende
Nederlandse establishment. Luns, eens bewonderd als de superieure en moedige
verdediger van het Nederlandse belang en de Nederlandse veiligheid, werd scherp
gekritiseerd en op uiterst hatelijke manier gehoond. Het
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debat over de buitenlandse politiek dat in Nederland door een kleine groep
belangstellenden altijd in betrekkelijk grote rust en met een zekere plechtstatigheid
was gevoerd, werd plotseling verontrust door idealistische, pacifistische,
neutralistische, in hartstochtelijke en soms gewelddadige demonstraties geuite en
door linkse partijen gesteunde verlangens naar grotere opofferingsgezindheid
tegenover de arme landen, radicale vermindering van de bewapening, krachtiger
bescherming van de mensenrechten overal ter wereld en officiële scherpe afwijzing
van de Amerikaanse politiek ten aanzien van de door de oppositie als een
vrijheidsstrijd geïnterpreteerde oorlog in Vietnam. Zoals in veel andere landen en
ook in de Verenigde Staten zelf viel in deze periode in Nederland en, overigens in
mindere mate, ook in België de consensus weg die in de jaren daarvoor over de
buitenlandse politiek had bestaan. Onbegrijpelijk was dat allerminst. Met de dood
van Stalin in 1953 begon de felste kou uit de Oost-West-betrekkingen langzaam te
verdwijnen, zo leek het. Vanaf 1963 werd door de Sovjet-Unie en de Verenigde
Staten de zogenaamde ontspanningspolitiek gevoerd die in elk geval tot gevolg had
dat de internationale verhoudingen aanmerkelijk labieler werden dan zij tijdens de
zogenaamde Koude Oorlog waren geweest. De eenvoudige contrasten die de
publieke opinies in het Westen hadden beheerst, werden minder vanzelfsprekend
en de eigenaardige populariteit van allerlei neomarxistische filosofieën onder
westerse intellectuelen en halfintellectuelen ondermijnde het vaste geloof in de
geestelijke superioriteit van het kapitalistische Westen over het
marxistisch-leninistische Oostblok.
Noch Nederland noch België is er in de jaren zestig en daarna in geslaagd zijn

plaats tussen de westerse mogendheden te versterken door in de onzekerder
wordende omstandigheden originele initiatieven te nemen die nieuwe richting aan
de politiek van de NAVO en de EEG gaven. De Belgische diplomatie trachtte eerder
dan Nederland van de zogenaamde ontspanningspolitiek gebruik te maken en trok
in de Benelux korte tijd daardoor de aandacht weer meer naar zich toe. Het land
bezat ondanks de rampzalige geschiedenis van Kongo toch nog steeds prestige.
Toen De Gaulle in 1966 de Franse strijdkrachten aan het NAVO-bevel onttrok, zonder
het bondgenootschap overigens te verlaten, namBelgië de door Frankrijk uitgewezen
militaire installaties en de raad van de NAVO op zijn grondgebied op (tegen de wil
overigens van de Waalse socialisten) zodat Brussel nog meer tot een centrum van
de westelijke samenwerking uitgroeide. Maar tegelijk probeerden Spaak, die al in
1963 naar Warschau reisde, en zijn opvolger, de christen-democraat Harmel, die
vanaf 1966 minister van Buitenlandse Zaken was, de betrekkingen met het Oostblok
te verbeteren. Harmel werkte binnen het kader van de Verenigde Naties aan plannen
voor ontwapening en ontspanning. Toen het er met de ontspanning in 1968
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slecht voorstond na de Russische invasie in Tsjechoslowakije, was hij de eerste
westerse minister die - al in 1969 - het contact met de Sovjet-Unie herstelde. Hij
zorgde er eveneens voor dat België de eerste westerse staat was die de
soevereiniteit van de DDR erkende. Luns' politiek was aanmerkelijk terughoudender
en al reisde hij in 1967 (min of meer onder druk van het parlement en waarschijnlijk
ook om zijn roem niet in de schaduw van Harmels vredesapostolaat te laten
verduisteren) de Oosteuropese hoofdsteden af, veel vertrouwen in de toekomst van
de ontspanning heeft hij nooit getoond79.. Ondanks deze activiteiten werd de
Nederlandse en Belgische invloed trouwens waarschijnlijk minder groot en in elk
geval minder zichtbaar. Toen de Nederlandse buitenlandse politiek na het aftreden
van Luns in 1971 soepeler probeerde te worden, minder exclusief georiënteerd op
de Verenigde Staten, zelfstandiger dus, leidde dit niet tot een werkelijke vergroting
van de beleidsruimte en schijnt de reële betekenis van Nederlandse ideeën eerder
te zijn afgenomen dan versterkt.
Het probleem dat noch België noch Nederland kon oplossen is eenvoudig te

omschrijven. Kleine landen die een idealistische buitenlandse politiek willen voeren,
de ontwapening van de wereldmachten willen bevorderen, de kansen op het behoud
van vrede willen vergroten, de mensenrechten willen beschermen, de groei van de
welvaart van de ontwikkelingslanden willen versnellen, doen dat, naar eigen inzicht,
in het belang van de hele mensheid. Indien zij bij de grote mogendheden niet
voldoende steun voor hun beleid vinden neigen zij tot de pretentie dat zij het welzijn
van de mensheid beter dienen dan de gevoelloze machthebbers. Maar met zo'n
redenering vallen zij terug (om het zo uit te drukken) in de zelfverheffing waarmee
zij voor 1940 hun egocentrische en feitelijk voor de wereld geheel onvruchtbare
neutraliteit trachtten te legitimeren. Gezien vanuit het idealistische standpunt is dat
inderdaad een val. Het idealisme dreigt immers op die manier te ontaarden in een
zoeken naar veiligheid in isolement, dat wil zeggen, naar een teruggetrokken, kuis
gedefinieerd eigenbelang van kleine naties die de harde werkelijkheid om hen heen
willen buitensluiten. Maar er is met de vooroorlogse situatie een belangrijk verschil.
De neutraliteit van voor 1940 werd geduld, gewenst en mogelijk gemaakt door de
grote mogendheden van toen, Groot-Brittannië in de eerste plaats. De terugkeer tot
een vorm van neutraliteit zou heden ten dage worden geïnterpreteerd als een poging
om zich uit de invloedssfeer van Engelands opvolger, de Verenigde Staten, los te
maken. Neutraliteit betekent nu iets wezenlijk anders dan voor 1940 en alle
verantwoordelijke partijen zijn zich ervan bewust dat de herinvoering ervan een
diplomatieke revolutie zou vormen die de plaats van Nederland en België in de
wereld radicaal zou veranderen en haar waarschijnlijk onhoudbaar zou verzwakken.
Dit feit beperkt de bewegingsvrijheid van de Nederlandse en Bel-
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gische diplomatie zodanig dat deze in de ogen van de voorstanders van een
idealistische politiek niet anders dan opportunistisch en conservatief kan lijken met
hoeveel mooie woorden zij ook wordt verdedigd en hoeveel edele doelen zij ook
zegt na te streven.

Eindnoten:
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Nawoord

Dit boek gaat uit van twee vooronderstellingen die tot nu toe niet werden vermeld.
Aan de eerste, die fundamenteel is, wordt dit nawoord vanaf zijn derde alinea gewijd.
De tweede is van een ander karakter. Zij houdt in dat het mogelijk moet zijn de
geschiedenis van de eigen tijd - laten we zeggen, vanaf 1940 - op dezelfde manier,
in dezelfde trant, in dezelfde proporties te beschrijven als de daaraan voorafgaande
periode zonder dat in de stijl van het verhaal een breuk zichtbaar wordt. Daartoe
werd inderdaad in dit boek een poging gedaan. Maar geheel daargelaten of deze
poging al dan niet gelukt is, zij heeft in elk geval tot effect dat lezers in de
hoofdstukken over de contemporaine geschiedenis ongetwijfeld meer zullen missen
dan in die waarin oudere en minder bekende perioden worden behandeld. De auteur
heeft namelijk uit angst louter een chroniqueur te worden overbekende en dagelijks
in de krant vermelde zaken als bijvoorbeeld de vrouwenbeweging en de
ontwikkelingshulp misschien wel even genoemdmaar niet uitdrukkelijk in zijn verhaal
opgenomen. Veel belangrijker echter is het volgende. Het recente verleden is,
vergeleken met oudere tijdvakken, zoveel voller van feiten die velen zich nog
herinneren en dus memorabel achten, dat de keuzen voor de geschiedschrijver
pijnlijker zijn en willekeuriger lijken. Bovendien is de documentatie waarop hij voor
de bewerking van de eigentijdse geschiedenis moet steunen, zeer verspreid en
heterogeen. Hij haalt haar natuurlijk uit de beschikbare wetenschappelijke studies
maar die zijn nog vrij gering in aantal en betreffen lang niet alle onderwerpen die
voor bespreking in aanmerking komen. Hij betrekt haar verder uit artikelen in
tijdschriften en kranten, uit verslagen, nota's en memoranda, uit Keesings Historisch
Archief, uit handboeken en overzichtswerken zoals het uitstekende vijftiende deel
van de nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dat de periode 1940-1980
behandelt en in 1982 verscheen. Hij wordt ten slotte ook beïnvloed door de
ervaringen die hij zelf met de geschiedenis van het tijdvak had. De auteur heeft de
hele periode als volwassen getuige meebeleefd en is er zich van bewust dat zijn
manier om het verhaal te schrijven daardoor is gekleurd. Het resultaat van dit alles
is dat de annotatie van de laatste drie hoofdstukken minder breed
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werd opgezet dan die van de tien voorafgaande en er niet werd gestreefd naar
volledigheid of naar een representatieve selectie uit het bronnenmateriaal. De
beschikbare documentatie is zo overweldigend dat zij onbeheersbaar dreigt te
worden.
In dit boek werd geen poging gedaan om de periode na 1973 te schetsen. De

reden is dat de auteur niet in staat was het karakter ervan te bepalen. Het is duidelijk
dat de economische recessie die de wereld omstreeks 1973 - het jaar van de
zogenaamde oliecrisis - in haar greep kreeg, de verwerkelijking van heel wat
progressieve idealen voorlopig vertraagde of zelfs geheel belemmerde. Het is ook
duidelijk dat veel mensen die de jaren zestig en zeventig als de dageraad van een
beter bestaan hadden ervaren, daardoor diep gedesillusioneerd raakten. Maar tegen
de achtergrond van een wat langere geschiedenis dan die van een paar decennia
zijn de reductie van de mogelijkheden der Nederlandse en Belgische burgers en
de veranderingen in hun levenswijze vanaf de late jaren zeventig toch bepaald niet
zodanig dat het meest recente tijdvak als een breuk of een neergang in de
ontwikkeling kan worden gekarakteriseerd. Wat is het dan? Wij weten het niet. Het
heeft nog geen eindpunt gevonden van waaruit het kan worden overzien en
beoordeeld en juist daarom kan het slechts in de (in dit boek niet gekozen) vorm
van een kroniek worden beschreven: een verhaal van elkaar opvolgende
gebeurtenissen leidend naar een conclusie die men niet kent en niet kan voorzien,
een opsomming van feitelijkheden waarvan men het belang voorlopig niet kan
schatten, de registratie dus van wat men nog niet anders dan als incidenten kan
bestuderen.
Geschiedschrijvers hebben echter de ambitie om de feitelijke gegevens die zij

over het verleden kennen, op zo'n manier te ordenen en te interpreteren dat zij op
basis daarvan een begrijpelijk en samenhangend verhaal kunnen samenstellen.
Om die ordening tot stand te brengen hebben zij uitgangspunten nodig. Wanneer
zij de geschiedenis van een ‘land’ beschrijven, veronderstellen zij om te beginnen
dat een ‘volk’, een ‘staat’, een ‘natie’, een ‘gemeenschap’ iets in de werkelijkheid
van het verleden was dat een definieerbare identiteit bezat. Wie een geschiedenis
van Nederland en België van 1780 tot 1980 concipieert, moet doen alsof deze
‘landen’ zich gedurende deze periode hebben ‘ontwikkeld’ van wat ze toen waren
tot wat ze nu zijn en om die ‘ontwikkeling’ overzienbaar te maken is men gedwongen
haar in fasen, stadia, tijdvakken in te delen. Jaren die zich niet tot een tijdvak laten
ordenen, zoals de jaren van 1973 tot 1986, kunnen in zo'n verhaal geen plaats
vinden. Dit alles moge vanzelfsprekend lijken, het is dat eigenlijk niet. Om op deze
manier te kunnen optreden moet de historicus immers een kunstgreep toepassen.
Hij moet, of hij wil of niet, de ‘landen’ waarover hij zijn verhaal schrijft, interpreteren
als een soort van biologische wezens, als individualiteiten die groeien en zich ont-
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plooien. Dit nu is eenmanier om naar het verleden te kijken waarmee de Europeanen
sinds een eeuw of twee min of meer vertrouwd zijn geraakt en die bij hen geen
verbazing wekt. Wanneer zij zich echter realiseren dat mensen uit oudere tijden en
uit culturen van buiten Europa de geschiedenis op een totaal andere manier beleven,
dan verschijnt hun opvatting niet meer als iets uit de verleden werkelijkheid zonder
veel moeite afleidbaars maar als iets origineels en dus ook iets problematisch. Het
is, met andere woorden, niet zeker dat wij er goed aan doen de geschiedenis van
een land, een volk, een staat bevattelijk te maken door haar als de ‘ontwikkeling’
van een specifiek wezen te interpreteren, als een soort biografie die wij indelen in
hoofdstukken waaraan wij sprekende titels geven met de bedoeling het karakter
van de stadia die de geschiedenis doorloopt, zo scherp mogelijk te bepalen.
Tegen deze werkwijze (die in dit boek werd toegepast) bestaan immers pertinente

bezwaren. Het eerste bezwaar is misschien principieel niet van grote betekenis
maar toch de moeite van het vermelden waard. Men kan een biografie pas op een
bevredigendemanier componeren nadat de beschreven persoon overleden is. Men
moet zijn leven als een geheel kunnen overzien. Schrijft men nu de geschiedenis
van een ‘volk’ of een ‘staat’ als het verhaal van een soort van individualiteit, dan
zou het ‘volk’ of de ‘staat’ al uit de hedendaagse werkelijkheid verdwenen moeten
zijn voor men er ‘biografisch’ voldoende vat op krijgt. België en Nederland bestaan
nog en over hun verdere levenskansen kunnen wij geen zinrijke uitspraken doen.
Misschien verliezen zij in de nabije toekomst - over vijftig jaar, over een eeuw? -
zoveel van hun ook nu al uiterst betrekkelijke zelfstandigheid, dat er geen reden
meer is hen nog als naties of staten in de negentiende-eeuwse zin van het woord
te beschouwen. Voorlopig is het niet zover. De Nederlanders gedragen zich alsof
het voortbestaan van hun natie geen voorwerp van twijfel is en België schijnt op het
ogenblik het in demoderne geschiedenis uitzonderlijke verschijnsel dat de teloorgang
van een nationaal besef beslist nog steeds is, met enig succes te verwerken.
Het tweede bezwaar dat tegen de poging om de geschiedenis van een ‘volk’,

‘staat’ of ‘natie’ in een levensverhaal te beschrijven kan worden gemaakt, is
principiëler van aard. Zo'n verhaal veronderstelt dat het Nederland of het België van
1980 een verschijningsvorm is van een wezen dat ook in 1780 al bestond. Maar
wat voor wezen zou dit eigenlijk kunnen zijn? In het voorgaande werden verschillende
woorden gebruikt om dat aan te duiden: ‘staat’, ‘natie’, ‘volk’ en ‘gemeenschap’.
Sommige van deze kunnen we, als we nauwkeurig willen zijn, uitschakelen. Er was
in 1780 geen staat België en wanneer er wel een staat Nederland was (men aarzelt
soms dat woord voor de Republiek te gebruiken) dan in elk geval een totaal andere
dan die welke wij nu kennen. Het woord ‘natie’ is misschien
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wat beter toepasbaar maar dat is, bij nader inzien, toch vooral omdat het geen
gemakkelijk te constateren werkelijkheid benoemt. Er is weinig tegen om te beweren
dat omstreeks 1780 verschillende oppositionele groepen in de Oostenrijkse
Nederlanden geschriften opstelden die door een eenvoudige vorm van ‘nationalisme’
werden geïnspireerd. Ook in de Republiek verwoordden de oppositionele Patriotten
emoties die karakteristiek zijn voor wat wij als ‘nationaal bewustzijn’ plegen te
definiëren. Maar dit betekent uiteraard niet dat zulke sentimenten en ideeën diep
genoeg in de bevolkingen waren doorgedrongen en wijd genoeg door het hele land
waren verspreid om ons het recht te geven de Belgen en de Nederlanders als
inwoners van een natie te beschouwen. Met andere woorden, het feit dat specifieke
groepen in een bevolking zich van een zekere nationale of nationalistische retoriek
bedienen, behoeft nog niet op de tastbare aanwezigheid van een natie te wijzen.
Aangezien het zo moeilijk is hierover enige zekerheid te krijgen, zal een moderne
historicus tot grote voorzichtigheid geneigd zijn en het reële bestaan van een
Belgische en een Nederlandse natie pas in de loop van de negentiende eeuw met
vertrouwen vaststellen.
Er blijven enkele andere termen over om de wezens wier geschiedenis in dit boek

werd verteld, te karakteriseren: ‘volk’ en ‘gemeenschap’. Het woord ‘volk’ heeft de
verdienste voor zeer veel doeleinden bruikbaar te zijn en het is kennelijk zo goed
tegen misbruik bestand dat het uit het diepste verderf - wie herinnert zich niet de
nationaal-socialistische interpretaties van de term? - weer fris weet op te rijzen
(terwijl ‘ras’ ons soms nog als iets sinisters en gruwelijks afstoot). Historici zijn met
het woord ‘volk’ vaak heel luchthartig omgegaan. Toen P.J. Blok omstreeks 1900
zijn Geschiedenis van het Nederlandsche Volk ging schrijven, hinderde het hem
noch zijn lezers dat er op het ogenblik waarop zijn verhaal aanving - de Romeinse
tijd, de vroege Middeleeuwen - met de beste wil van de wereld geen entiteit in de
geschiedenis bespeurbaar is die men het Nederlandse volk zou kunnen noemen.
Blok projecteerde een verschijnsel dat hij uit zijn eigen tijd kende, terug naar het
verleden, en meende op die manier zijn heden beter te leren begrijpen. Pirenne
deed dat in zijn volkomen terecht klassiek geworden Histoire de Belgique op nog
krassere manier. In het voorwoord (1900) tot zijn eerste deel waarin hij de
oorsprongen van België beschreef, probeerde hij zelf aan te wijzen waaruit de
originaliteit van zijn aanpak bestond. Terwijl zijn voorgangers, meende hij, nooit
hadden getracht de middeleeuwse geschiedenis van al die bizar gevormde en vaak
tweetalige vorstendommetjes op het grondgebied van het latere België in een
samenhangend verband te brengen, zag hij, Pirenne, hoe het mogelijk was ook het
verhaal daarvan als het begin van de ontwikkeling der Belgische natie - hij vermeed
het woord volk- te interpreteren. Al die
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staatjes immers waren niet alleen economisch aan elkaar gelieerd maar zij namen
ook alle deel aan de Belgische cultuur, waarvan het zeer eigene te vinden zou zijn
in haar gemengd Germaans-Romaanse karakter, haar openheid, haar rijke en
harmonieuze samenvoeging van de beste elementen der Frans-Duitse beschaving.
Met grote liefde schreef Pirenne over ‘onze grond’ waarop ‘onze cultuur’ al in de
vroege Middeleeuwen dank zij haar karakteristieke eigenschappen aantoonbaar
was, een cultuur die vanaf haar oorsprong een nationaal leven had geschapen dat
aan de beide ‘rassen’ van België - namelijk de Nederlands- en de Franstaligen -
steeds gemeenzaam was geweest.
Hoe merkwaardig leesbaar, bruikbaar en verhelderend het werk van Blok en

Pirenne ook gebleven is, van hun inzichten over volk en natie kunnen wij bijna een
eeuw later waarschijnlijk niet veel profijt meer trekken. Vanuit een hedendaags
gezichtspunt lijkt Pirennes conceptie van België als een oeroude
Germaans-Romaanse cultuur in hoge mate een projectie te zijn van zijn
negentiende-eeuwse, burgerlijke, nationale idee (een zeer tijdelijk en zeer duidelijk
aan een Franstalige elite gebonden verschijnsel) naar historische perioden die met
evenveel of meer recht op een volstrekt andere manier kunnen worden
geïnterpreteerd. Pirenne en Blok meenden in de geschiedenis zeer oude levende
wezens te zien - België, Nederland - die wij er niet in opmerken en wij neigen ertoe
hun visies als produkten van sterke romantische verbeeldingskracht te verklaren
en, zij het met respect en bewondering, te verwerpen. Moet men daaruit de conclusie
trekken dat hun geschiedenissen van België en van het Nederlandse volk geen
concrete werkelijkheden, geen in het grootste deel van het door deze auteurs
beschreven verleden reëel bestaande dingen tot onderwerp hebben maar beelden,
gedachtenconstructies, hypotheses of hoe men zulke intellectuele artefacten ook
wil noemen? Deze conclusie is inderdaad onvermijdelijk. Zij verhindert ons bepaalde
redeneringen op te zetten die auteurs van Bloks en Pirennes generatie nog volkomen
betrouwbaar schenen. Wat zij uitsluit is de opvatting die men de ‘finalistische’ heeft
genoemd. J.C. Boogman heeft in verscheidene studies, voor een deel herdrukt in
zijn verzamelbundel Van spel en spelers (1982), herhaaldelijk en overtuigend getoond
dat het verleden niet te gemakkelijk naar zijn toekomst, namelijk ons heden, toe
geschreven moet worden. Wij beperken en bederven ons verhaal wanneer wij in
het verleden vooral naar de ‘oorsprong’ van het heden speuren en, op de manier
van de nationale geschiedschrijving, de hedendaagse naties zich uit het verleden
laten ‘ontwikkelen’ alsof zij natuurlijk en noodzakelijk groeiden uit het zaad gestrooid
bij het begin van onze jaartelling.
Het is ongetwijfeld legitiem om van een verschijnsel dat wij uit het heden kennen

- het parlementaire stelsel, de monarchie, het kapitalisme, de
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urbanisatie of wat dan ook - de wortels in het verleden op te sporen en te beschrijven
hoe het er vroeger uitzag. Het is echter onverstandig om te veronderstellen dat zulke
verschijnselen zich in een zogenaamd natuurlijk proces hebben ‘ontwikkeld’ tot wat
ze nu zijn. Waarom zouden wij aannemen dat zij als het ware zelfstandig een weg
door de geschiedenis zijn afgelopen? De vorm die zij heden ten dage hebben - en
deze zal morgenmisschien alweer anders zijn - kregen zij als gevolg van een immens
aantal beslissingen en keuzen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat zij werden ‘gepland’,
bewust door helderziende profeten ontworpen. Indien de geschiedenis iets leert,
dan is het dat plannen die worden uitgevoerd en in zekere zin dus slagen, totaal
onvoorziene en met de intenties ervan strijdige resultaten plegen te hebben. Net
zomin als de verschijnselen ‘groeiden’ naar wat ze nu zijn, werden zij door enkelingen
in een creatieve bui bedacht. Maar op elk ogenblik in de geschiedenis doen zich in
de natuurlijke en maatschappelijke omgeving die het leven en werken van mensen
bepaalt, veranderingen voor waarop zij moeten reageren. Elke reactie helpt mee
om de volgende generaties te plaatsen voor nieuwe problemen die om oplossingen
vragen waardoor de toestand opnieuwwordt veranderd. Het is aan ontelbare reacties
en besluiten te danken dat de dingen er zijn gaan uitzien zoals ze nu zijn. Het is
aan ontelbare reacties en besluiten te wijten dat dingen zijn afgestorven die het
wellicht waard waren geweest om behouden te worden of dat dingen niet zijn gebeurd
die misschien aangenamer waren geweest dan de dingen die wel plaatshadden.
Er is tussen de ‘finalistische’ en de ‘niet-finalistische’ geschiedschrijving niet alleen

een wijsgerig maar ook een, zou men geneigd zijn te zeggen, stilistisch verschil.
De eerste is zelfverzekerd. Zij heeft geen moeite haar object uit de overweldigende
hoeveelheid gegevens die wij over het verleden bezitten, te isoleren en zij volgt met
sympathie, ja, met liefde en ontroering de groei van de natie door de eeuwen heen.
De tweede is ironisch. Voor haar is het veel minder evident dat de dingen uit het
verleden zich zo gemakkelijk tot een overzichtelijk geheel laten schikken. Het verhaal
van de ironische geschiedschrijver gaat ook niet vooral over successen maar in niet
mindere mate over mislukkingen, vergissingen en - onmogelijk woord, onmogelijk
begrip, maar hoe onmogelijk ook, onvermijdelijk - toevalligheden. De ironische
geschiedschrijver zal eerder tot verbazing dan tot bewondering geneigd zijn. Zijn
stijl is koeler, zijn retoriek beheerster, maar hij toont in zijn vertelling meer begrip
voor menselijk falen en laat meer ruimte aan zijn compassie. Zonder de triomfen
uit het verleden - schitterende veldslagen, heroïsche daden, grote kunstwerken,
fraaie vernieuwingen in de ordening van het politieke en sociale leven - te denigreren,
zal hij toch steeds weer constateren dat er geen duurzame oplossingen van
problemen blijken te bestaan en dat geen enke-
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le overwinning, van welke aard ook, tegen slijtage bestand is. Geschiedenis in deze
stijl is het verhaal van betrekkelijkheden en niet dat van zich majesteitelijk naar het
aan hun natuur eigen doel voortbewegende wezens. Het ligt voor de hand dat een
laat-twintigste-eeuwse westerse historicus de ironische stijl kiest. Er bestaan in zijn
eigen culturele en politieke omgeving geen duidelijke overtuigingen waarop hij,
wanneer hij dat wilde, zou kunnen steunen. Als hij het huis van zijn vak verlaat en
zich op straat begeeft, waaien hem twijfels en tegenstrijdigheden tegemoet. In de
literatuur en de beeldende kunsten worden de werkelijkheid en de identiteit van de
individu blootgesteld aan een analyse die er weinig van heel laat. Ondanks de
zelfverzekerdheid die de staatslieden etaleren, is het grote thema ook van hun
discussie op alle niveaus waarop die zich afspeelt en ten aanzien van alle objecten
waarop ze betrekking heeft, de onbeheersbaarheid van de techniek, de ideologieën,
de wereld, de onberekenbaarheid van het menselijke handelen en de
onvoorspelbaarheid van de effecten der beslissingen die men neemt. De moderne
mens ziet zich niet (zoals de achttiende-eeuwer) in een eenvoudige, doorzichtige
natuur en een betrekkelijk goed arrangeerbare samenleving geplaatst. Integendeel,
hij beklemtoont de onoverzienbare gecompliceerdheid van de fysieke, sociale en
intellectuele werkelijkheid om hem heen. Hij houdt ervan alles tot ‘probleem’ te
maken. Hij zoekt en krijgt prestige wanneer hij subtiele middelen bedenkt om
zekerheden te ondermijnen. Hij heeft aardigheid in twijfel. Het is de menselijke
ontoereikendheid waarin hij zich thuis voelt.
Degene die in ironische stijl de geschiedenis van twee landen schrijft, is zich van

zijn eigenaardige positie bewust. Hij moet het zo voorstellen alsof hij het
levensverhaal van twee wezens vertelt terwijl hij weet dat dit hem niet past. In feite
beschrijft hij de lotgevallen van opeenvolgende bevolkingen die op elk ogenblik van
de geschiedenis uit andere individuen bestonden, anders waren samengesteld -
hoeveel geslachten verlieten het land of stierven uit, hoeveel immigranten kwamen
het land binnen! - maar alle woonden in een geografische ruimte afgebakend door
de grenzen van de tegenwoordige staten België en Nederland. De ruimte zelf geeft
overigens geen eenheid aan het verhaal. Zij ligt naar het oosten en het zuiden open
en haar contouren worden alleen aan de westkust door natuurlijke obstakels
gevormd. Zij is ook niet onveranderd gebleven. De fysieke omgeving van
Nederlanders en Belgen werd in de laatste twee eeuwen zo radicaal gewijzigd dat
een inwoner van 1780 in 1980 de weg door zijn stad en streek niet vinden zou. Maar
wat verbindt de bewoners van het Belgische of Nederlandse grondgebied uit 1780
dan op een zodanige manier met die van 1880 en 1980 dat het zinrijk is de
lotgevallen van hen allen in de vorm van een doorlopend verhaal te beschrijven?
Met andere woorden, hoe kan de historicus de indruk wekken dat de geschiedenis
die hij vertelt
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niet bestaat uit een reeks losse notities over verschillende dingen in het verleden,
maar continuïteit bezit? Als de ironische auteur het object van zijn verhaal zelf niet
als een samenhangend geheel kan constitueren, hoe brengt hij dan toch samenhang
in zijn betoog? Het vraagstuk waarvoor hij zich gesteld ziet is dat van de continuïteit.
In een verhelderende passage in zijn Denken over geschiedenis (Groningen,

1983) wijst F.R. Ankersmit erop dat continuïteit niet moet worden beschouwd als
een eigenschap van het verleden maar als een eigenschap van ons verhaal erover.
Wij proberen het verleden begrijpelijk te maken door het als continu te interpreteren.
Interpreteren we het als discontinu dan erkennen wij het niet te begrijpen en er dus
geen verstaanbaar verslag van te kunnen geven. Dit nu geldt niet alleen voor historici
die moeten proberen een samenhangend betoog op te bouwen. Het geldt in de
eerste plaats voor de mensen in het verleden zelf die pogen aan hun individuele
bestaan en aan de samenleving waarin zij geboren werden, zin te verlenen. Ook
groepen mensen die de intentie hebben een totaal nieuwe staat of maatschappij te
stichten, willen zich niet volledig uit de continuïteit losmaken. De eerste moderne
grondwet die in Nederland van kracht werd was die van 1798. Zij was zonder twijfel
een produkt van de revolutie. In de eerste zin van de tekst gaat het over het
‘Bataafsche volk, zig vormende tot eenen ondeelbaaren Staat’. Dit nu is een hoogst
interessante formule. Zij drukt uit dat iets geheel nieuws werd geschapen: een
ondeelbare staat. Maar het volk dat zich anno 1798 in die staat verenigde, werd
aangeduid met de meest historische term die te bedenken viel, verwijzend naar een
periode van bijna tweemillennia geleden en naar een in de zestiende en zeventiende
eeuw bedachte opvatting volgens welke Nederland van het begin van de christelijke
jaartelling dateerde en dus zeer eerbiedwaardig van ouderdom was. Op een heel
andere manier typerend is de zorg waarmee degenen die na 1813 de constitutionele
monarchie in Nederland vestigden, deze ingrijpende innovatie als het resultaat van
een eeuwenlange voorgeschiedenis interpreteerden en daarmee veel succes hadden.
Al tijdens de Republiek, zo ging de redenering, groeiden de provincies geleidelijk
naar elkaar toe onder de leiding van de Oranjestadhouders. Het stadhouderlijke
ambt werd erfelijk en het werd sinds Willem IV in alle provincies door dezelfde
persoon bekleed. Met andere woorden, het ontwikkelde zich naar het koningschap.
Hoeveel er ook tegen deze interpretatie valt in te brengen, zij was voor de mensen
van 1813 die zich ‘van het Franse juk bevrijdden’ zeer nuttig. Zij diende uiteraard
een politiek doel: men kon zodoende het (in feite doorslaggevende) belang van de
Bataafse Revolutie en haar schepping van de eenheidsstaat in hogemate relativeren.
Zij had ook een meer algemene psychologische betekenis omdat zij orde bracht in
een geschiedenis die door de revolutie en haar nawerking ernstig was
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verstoord en als discontinu ervaren dreigde te worden, dat wil zeggen, zinloos werd.
Wat de mens van andere organische wezens onderscheidt is het bewustzijn

waarmee hij de natuurlijke orde beziet en er zich daardoor tegelijkertijd buiten plaatst.
Wat hem tot de maker maakt van hetgeen wij geschiedenis noemen, is zijn behoefte
aan een kunstmatige (zowel sociale als intellectuele) orde en zijn onophoudelijke
inspanning die te scheppen. Chaos en willekeur ervaart hij niet alleen als ondraaglijk
maar ook als onbegrijpelijk, ondenkbaar, ja, onbestaanbaar. Vandaar dat hij constant
in de weer is zich door de uitvinding van intellectuele, emotionele en
maatschappelijke codes te weren tegen de anarchie die hem, zo meent hij, bedreigt.
Zijn geschiedenis is de geschiedenis van pogingen tot ordening. Uit de bestudering
ervan blijkt dat er ontelbare vormen van zulk een ordening zijn gemaakt en ontelbare
middelen voor de totstandkoming ervan zijn bedacht. Om de belangrijkste ervan te
onderscheiden gebruiken we termen als ‘de grote culturen’, ‘de wereldgodsdiensten’,
de ‘tijdvakken van de geschiedenis’. De samenhang in deze gigantische
verschijnselen bestaat uit het door ons, naar wij menen, constateerbare feit dat elk
van hen een eigen conventie heeft opgesteld waarvan de individuen, behorend tot
zo'n groep, zich bedienen als zij hun wereld en hun leven trachten te begrijpen. Hoe
diep zij ook door debatten en oorlogen worden gespleten, wij denken toch dat elk
van hen wordt gekenmerkt en beheerst door zekere aan die bijzondere verschijning
eigen en in die context algemeen aanvaarde en verstaanbare afspraken over de
aard van de vragen die men zich behoort te stellen en de taal waarin men die kan
beantwoorden. Maar wij hebben een blijkbaar onverzadigbare behoefte om binnen
deze geweldige verbanden onderafdelingen te onderscheiden (en segmenten
daarvan, en delen van die segmenten, enz.) die wij op vergelijkbare wijze proberen
te definiëren als groepen of samenlevingen, gekarakteriseerd door de aan hen eigen
manier en de aan hen eigen middelen om het bestaan te ordenen. Ergens op die
dalende schaal van de verbijzondering menen wij België en Nederland te zien,
onderdelen van de christelijke, Westeuropese beschaving, in de laat-middeleeuwse
en vroeg-moderne tijdvakken gevormd tot Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden,
dat is, tot een prefiguratie van moderne staten. Op wat voor gronden kunnen wij de
realiteit van hun bestaan aannemelijk maken? Aan welke enigermate duurzame
ordeningsprincipes zijn zij herkenbaar?Wat hebben de op elkaar volgende generaties
in deze bevolkingen gedaan of gedacht dat hun en ons aanleiding geeft enige
continuïteit in hun inspanningen waar te nemen en zelfs te vermoeden dat zij een
‘karakter’ en een ‘cultuur’ bezitten?
Het is misschien het beste vragen van deze aard niet frontaal te benaderen. Ze

zijn zo algemeen, zo formidabel, zo ondoordringbaar dat ze tegen
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pogingen om ze in krachtige termen te beantwoorden waarschijnlijk altijd bestand
zullen blijken te zijn. In elk geval kunnen de generalisaties die bij wijze van antwoord
vaak werden geformuleerd, moeilijk als definitief worden beschouwd en zij voldoen
dus maar zeer ten dele aan ons verlangen naar een zuivere begripsbepaling. Men
kent deze karakteriseringen: burgerlijk, individualistisch, tolerant, gematigd, ijverig,
orde- en vredelievend, met betrekking tot Nederland; pragmatisch, nuchter, steunend
op het gezonde verstand en het menselijke fatsoen meer dan op principes en
dogmatiek, steeds tot compromissen bereid, vlijtig, zelfstandig maar minder
gedisciplineerd, minder saai en zuinig dan de Noorderburen, met betrekking tot
België. En over de Walen hoort men dat ze een Latijnse geest bezitten, fijn, subtiel,
spottend, terwijl de Vlamingen een zware, trage, mystieke natuur hebben. Van deze
dingen is veel studie gemaakt en vooral in tijden van nationale crisis hebben goede
auteurs geprobeerd de nationale identiteit af te leiden uit iets dat al zeer lang het
‘volkskarakter’ wordt genoemd. Jan Romein heeft daarover in een lezing uit 1941
enkele opmerkingen gemaakt die overweging nog steeds waard zijn; hij deed dat
nadat hij enkele maanden tevoren zelf in een moedige voordracht de kenmerken
van de Nederlandse natie met, in de omstandigheden begrijpelijke, plechtigheid
had geprezen als vijandig aan alles waar de Duitse bezetter voor stond (zij werden
beide in In opdracht van de tijd, Amsterdam, 1946, blz. 146-170 en 172-200,
herdrukt). Romeins leermeester, J. Huizinga, publiceerde in 1934 zijn ‘Nederland's
geestesmerk’ (VerzameldeWerken, VII, 279-312). Hij gebruikte in zijn titel het woord
geest om te beklemtonen dat zijn nationale bewustzijn geen enkel verband hield
met de nationaal-socialistische doctrines over het ras. Het is een vroom artikel. Wie
de oorzaak van Nederlands voorspoed en beschaving in de zeventiende eeuw wil
begrijpen, schreef hij, kan er, ook al hanteert hij een zuiver rationele maatstaf, ‘geen
beter woord voor vinden dan dat van een goddelijken zegen’. Het is ook een geestig
artikel, verlevendigd door superieure aforismen, in al zijn ernst en zedelijke
verontrusting over de verwildering van de eigen tijd merkwaardig licht van toets. De
kritiek op de Nederlandse politieke cultuur van het interbellum die hij in dit stuk
leverde, werd door boosheid gedreven, in sarcastische en zonder terughoudendheid
geformuleerde zinnen uitgedrukt, maar zij kwam voort uit het verlangen om het
Nederlandse volk opnieuw te inspireren met de waarden waardoor het zich volgens
hem kenmerkte: de tolerante, gematigde, stijlvolle vrijheidszin waaraan de natie
haar bestaan te danken had. In 1871 legde Robert Fruin, ook hij een historicus van
grote reputatie en invloed, in een zeer kalm artikel, ‘Het karakter van het
Nederlandsche volk’, - toen zijn leerlingen na zijn dood de statige delen van zijn
Verspreide Geschriften deden verschijnen, gaven ze het de ereplaats: vooraan (I,
1-21) - op dezelfde soort zaken de nadruk:
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flegmatisch, bedaard, zindelijk, werkzaam, weldadig, nuchter, realistisch, positief,
eclectisch (maar de vrijheidslievendheid vindt men hier niet vermeld). Zo zou men
de genealogie van de overgeleverde, veel op elkaar lijkende, zij het steeds anders
uitgedrukte opinies over Nederland verder in de geschiedenis kunnen vervolgen en
een lange rij uitspraken kunnen citeren, uitspraken van intellectuelen die hun lezers,
in verwarring gebracht door dreigende omstandigheden, wezen op de blijkbaar
permanente goede eigenschappen van de natie of de nationale gemeenschap, ter
geruststelling, ter aanmoediging, ter verzekering van de ondanks alle wisseling
herkenbare continuïteit.
Hoe aardig deze studies soms zijn en hoezeer zij zichzelf ook bevestigen - geen

triomfantelijk, dynamisch nationalisme uit zich erin maar bedaard, bescheiden respect
voor ernstige vrijheidsliefde -, ze bieden ten slotte weinig houvast. Men leert eruit
hoe goed opgeleide Nederlanders en Belgen op verschillende ogenblikken in de
geschiedenis meenden dat het nationale gevoel van eigenwaarde het beste
gedefinieerd kon worden. Het feitelijke bestaan van een ‘volk’ dat een bepaalde
aard bezit, tonen zij natuurlijk niet aan. Romein, Huizinga en Fruin waren er zich
overigens ten volle van bewust dat de ‘volksaard’ zich had gevormd dank zij de in
zekere zin toevallige omstandigheden waarin de bevolking was komen te verkeren
en zowel de geografische situatie als de grillige geschiedenis van de wereld die
haar demogelijkheid tot bijzondere economische voorspoed en eigenaardige sociale
en politieke ordening had geboden. Hun concepties sproten uit historisch inzicht
voort en trachtten het historische element, dat wil zeggen, het steeds veranderende
karakter van mensen en volkeren, niet te elimineren. Toch kwam het resultaat van
hun overwegingen dicht in de buurt van de hypothese dat de geschiedenis
wezenheden vormt die proberen zich zo zuiver mogelijk te handhaven en zodoende
de kern vormen van de continuïteit waarnaar de auteurs op zoek waren. Deze stap
nu zal de laat-twintigste-eeuwse waarnemer, ironischer dan zijn voorgangers en
sceptisch over de waarde die de gemeenplaatsen met betrekking tot volkskarakters
uiteindelijk hebben, waarschijnlijk niet willen doen. Kan hij meer voordeel trekken
uit de pogingen die werden ondernomen om de aard van de Belgische en de
Nederlandse cultuur te omschrijven in andere termen dan gebruikelijk bij de definitie
van het volkskarakter? Pirenne en Huizinga hebben zich ingespannen om aan hun
beschouwingen daarover een dynamiek te geven die in de bespiegeling over het
volk ontbrak. Pirenne deed dat voor België lang voordat Huizinga het voor Nederland
deed. In zijn redenering van 1900 die hierboven werd geciteerd, vindt men de stelling
dat de eigenaardigheid van de Belgische cultuur in haar openheid moet worden
gezocht, in haar menging van de Romaanse en de Germaanse geest. De Belgische
cultuur is syncretistisch;

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



378

in haar bewonderenswaardige ontvankelijkheid en haar zeldzame
assimilatievermogen ligt haar oorspronkelijkheid. In vele variaties bleef Pirenne ook
later, tot aan zijn dood in 1935, deze stelling herhalen. In de jaren 1930 gaf Huizinga
- onder andere in een lezing die hij vlak voor Hitlers machtsovername in januari
1933 in Berlijn hield - uitdrukking aan soortgelijke opvattingen maar dan met
betrekking tot Nederland (VW, II, 284-303). Zijn nadruk viel op het dualisme van de
Nederlandse beschaving, op de menging van nationalisme en internationalisme
waardoor zij werd gekenmerkt, op het inzicht dat de culturele identiteit van Nederland
door deze openheid niet werd verzwakt maar juist versterkt. Volgens hem was
Nederland beter dan enig ander land, zelfs België, in staat om vreemde culturen te
begrijpen en hun tegenstrijdige invloeden te absorberen zonder zijn typerende
nationale karakter te verliezen. Zo ziet men dat Pirenne en Huizinga, elk op eigen
wijze, de waarde van de beschavingen waartoe zij behoorden en die zij, beiden
vervuld van warm patriottisme, liefhadden, niet afleidden uit het vermogen ervan
om zelf geheel oorspronkelijke dingen voort te brengen maar uit hun bereidheid om
de produkten van de minder soepele culturen van hun grote buren in zich op te
nemen, te verzoenen en weer uit te voeren. Men ontkomt niet aan de indruk dat dit
België en Nederland volgens de mening van Pirenne en Huizinga tot op zekere
hoogte meer universeel en dus superieur maakte. ‘Als er één ding is, waarop
Nederland zich boven andere landen zou mogen verheffen, dan is het het feit, dat
geen ander volk zoo gelijkmatig den stroom van drie verschillende cultuurkringen
weet te verwerken, en zoo nauwkeurig den geest van alle drie weet te verstaan, als
het ons gegeven is’, schreef Huizinga in ‘Nederland's geestesmerk’.
Op het eerste gezicht lijkt dit wel een heel merkwaardige manier om de identiteit

van een nationale cultuur te omschrijven. Zij wordt nog merkwaardiger wanneer
men bedenkt dat al ruim een eeuw tevoren door Duitse auteurs met betrekking tot
de Duitse cultuur soortgelijke dingen waren beweerd. Vooral in de kringen van de
vroege romantici leefde de mening dat de Duitse geest fundamenteel van de Franse
en Engelse verschilde aangezien hij flexibeler was, opener, beter uitgerust om
vreemde invloeden te verwerken, invloeden niet alleen uit Europa maar ook uit
bijvoorbeeld India: de studie van het Sanskriet werd onder de romantici een ware
mode. Het was daarom de taak van de specifiek Duitse beschaving om een niveau
van universaliteit te bereiken dat voor de dogmatische, in hun eigen cultuur
opgesloten Fransen en Engelsen nooit zou zijn weggelegd. Het merkteken van de
Duitse geest was het algemene dat het particuliere van de andere beschavingen in
zich opnam en erbovenuit steeg. Pirenne en Huizinga hebben zeker aan dit precedent
niet gedacht toen zij hun concepties formuleerden. Beïnvloeding behoeft men
bepaald niet te veronderstel-
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len. Hoe moet men dan verklaren dat uitstekende auteurs in totaal verschillende
tijdvakken en omstandigheden tot gedachten kwamen die nauw aan elkaar verwant
schijnen? De culturen zelf die op deze wijze werden geïnterpreteerd, vertonen weinig
gelijkenis wat hun inhoud of wat hun kwaliteit betreft. Het bereik van de Duitse cultuur
van omstreeks 1800 was breder, de stijl oorspronkelijker, de invloed groter dan die
van de Nederlanders en de Belgen een eeuw nadien. Hoe dubieus waardeoordelen
ook blijven wanneer de maatstaven niet duidelijk zijn vastgesteld, dat de Duitse
beschaving in de late achttiende en de vroege negentiende eeuw aanmerkelijk meer
te betekenen had en veel vruchtbaarder was dan die van de Lage Landen in de late
negentiende en de vroege twintigste eeuw, is een stelling die wel geen
wetenschappelijke uitwerking behoeft voor de waarheid ervan blijkt. Toch hadden
Duitse romantici en geleerden als Pirenne en Huizinga iets gemeen dat de parallellen
tussen hun nationale zelfbeschouwing begrijpelijk maakt. Zij allen waren geduchte
maar enigszins gehandicapte patriotten. De Duitsers bezaten niet eens een nationale
eenheidsstaat waarop zij hun nationale gevoelens konden projecteren. Die hadden
Pirenne en Huizinga natuurlijk wel; alleen, dit waren staten waarvan zij het belang
en de functie zeiden te bewonderen en de onmacht erkenden. Culturen die zichzelf
als eigenaardige en originele verschijnselen willen aanprijzen maar niet gesteund
worden door de zekerheid dat nationale politieke macht ze draagt en vorm aan ze
geeft, hebben blijkbaar de behoefte hun verdiensten op een andere manier te
definiëren dan beschavingen die deze zekerheid wel bezitten, en sublimeren het
besef van staatkundige zwakheid waaronder zij lijden tot trots op universalisme en
boven nationale macht en invloed uitstijgend syncretisme.
Uit dit alles blijkt dat deze poging om de aard van de Belgische en Nederlandse

cultuur te omschrijven, hoe interessant ook, ten slotte weinig blijvend nut geeft. Zo
kan men het vermoeden dat België en Nederland een ‘karakter’ en een ‘cultuur’
bezitten, kennelijk niet overtuigend bevestigen. Met dit soort middelen is de
continuïteit die men zoekt niet aantoonbaar. De benadering is, zoals reeds gezegd,
te direct. Zij heeft echter een gunstig neveneffect; zij leidt de beschouwer namelijk
op een zijweg die naar een nieuw uitzicht voert. Men kan immers uit de hele aanleg
van de door Pirenne en Huizinga voorgestelde redenering concluderen dat het
probleem van de nationale cultuur voor hen het probleem is geworden van de positie
van kleine staten in een wereld die deze bedreigt zowel door haar enorme culturele
invloed als door haar reële politieke overmacht. Het resultaat was dat aan het bestaan
en voortbestaan van deze staten zin werd gegeven door de stelling dat zij als het
ware door de geschiedenis of - wie weet? - de Voorzienigheid waren uitverkoren
om te bemiddelen en te verzoenen. Juist in hun kleinheid en machteloosheid lag
hun ideële en
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praktisch-politieke bestaansreden. Men kan het ook anders en scherper uitdrukken:
de Belgische en Nederlandse identiteit, dat wil zeggen, de manier waarop Belgen
en Nederlanders zichzelf moesten beoordelen en zich behoorden te gedragen indien
zij in hun historische existentie een zo groot mogelijke mate van continuïteit wilden
voortbrengen, werd van het buitenland afhankelijk gemaakt, kwam in functie te staan
van hun positie in de wereld, werd als een variabele gezien. Het was niet alleen te
danken aan anderen dat de zelfstandigheid van deze kwetsbare staten werd
gehandhaafd, het was eveneens aan anderen te danken dat zij nationaal en cultureel
zichzelf waren en voortdurend opnieuw werden.
Het is vanuit het gezichtspunt van de laat-twintigste-eeuwse geschiedschrijver

naïef om te veronderstellen dat zich bijna twee millennia geleden wezens hebben
ontwikkeld die zichzelf later België en Nederland noemden. Het is naïef zich door
de geschiedenis heen een Belgisch en Nederlands volk te zien voortbewegen
wanneer wij slechts kunnen vaststellen dat op het Belgische en Nederlandse
grondgebied van nu vele bevolkingen bestaande uit steeds andere individuen hebben
gewoond. Het is dus ook naïef om aan die elkaar opvolgende bevolkingen een min
of meer permanente volksaard toe te schrijven. Maar wat dan? Het is duidelijk dat
al deze negatie door andere, enigszins aanvaardbaarder veronderstellingen
vervangen moet worden. Gelukt het ons niet die te vinden dan zou het onmogelijk
zijn geworden de geschiedenis van een land te beschrijven. Niet alleen zou dit de
geschiedschrijving voor een wel heel eigenaardig dilemma plaatsen, het zou de
inwoners van de vele staten waarin het menselijk leven tot nu toe is georganiseerd,
onzinnig en onacceptabel lijken. In al die landen geldt voor elke generatie blijkbaar
nog steeds dat zij zich in haar bestaan pas dan behaaglijk voelt wanneer zij meent
deel te hebben aan een existentie die haar eigen tijdelijkheid te boven gaat, lang
voor haar geboorte is begonnen en lang na haar dood zal voortleven. Nadat als
resultaat van ontelbare voorafgaande keuzen de beslissing werd genomen dat
mensen de kunstmatige orde van hun gemeenschapsleven het beste in de vorm
van een staat kunnen opbouwen, moest daarom elk van deze staten gedurende
een lange reeks van eeuwen herkenbaar worden gemaakt. Elk probeerde een code,
een conventie uit te werken, een complex van afspraken over de aard van de
problemen en de vragen die men zou stellen en de soort antwoorden die eventueel
als acceptabel beschouwd kon worden. De opeenvolgende bevolkingen die een
moderne staat (of de voorganger daarvan) bewonen, voelen zich door deze als
duurzaam erkende afspraken met elkaar verenigd tot een door de tijd en de
generatiewisselingen heen samenhangend volk.
De afspraken die de identiteit van deze twee staten, volken, gemeenschappen,

hoe men ze ook wil noemen, moesten bepalen waren natuurlijk tal-
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rijk en zeer verscheiden. Aan het einde van de zestiende eeuw kwamen de
Noordelijke gewesten in een positie terecht die geen andere keuze scheen te laten
dan die voor onafhankelijkheid. Aan deze beslissing hebben de volgende op dit
grondgebied wonende bevolkingen zich nooit meer willen onttrekken. Zij hebben
geleerd haar te verheerlijken als de bekroning van aspiraties waardoor het dappere
volk al sinds eeuwen werd gedreven naar vrijheid en zelfstandigheid. Aan het einde
van de achttiende eeuw slaagden de Patriotten er dank zij Franse hulp in een
eigenlijk nieuwe staat op te bouwen, maar zij fundeerden hem desalniettemin op
een vrijheidsgedachte die zij naar het nationale verleden terugprojecteerden, via
de Opstand tot aan de Bataven toe. Toch wijzigden zij de conventie die de Republiek
sinds de zestiende eeuw had beheerst radicaal. Er kwamen nieuwe afspraken. Niet
langer was het Nederlandse gemenebest een federatie van provincies waarvan de
regerende elites in de loop van twee eeuwen de eigen soevereiniteit zorgvuldig
hadden gerespecteerd, hoe moeilijk dat ook was en hoe vaak de dagelijkse praktijk
inbreuk scheen te maken op de juridische regels. Het gemenebest moest tot
eenheidsstaat worden omgevormd; al de provincies en gewesten samen, ook
Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen, constitueerden een enkel volk, onafhankelijk,
soeverein, zelfstandig. Het succes van deze code is enorm geweest. Generatie na
generatie bevestigde hem en werkte hem uit. De verbetering van de
communicatiemiddelen maakte de realisering van zijn principes in de loop van de
negentiende en in de twintigste eeuw mogelijk in een mate die de unitarissen van
de jaren 1790 natuurlijk niet hadden kunnen voorzien. Aan de afspraak dat Nederland
als een samenhangende en zelfstandige natie-staat moest worden beschouwd,
hebben de bewoners van dit grondgebied zich van vader op zoon gehouden, tot nu
toe. Slechts zeer zelden hebben kleine groepen - zoals de ss tijdens de Duitse
bezetting - deze conventie willen doorbreken. Het was onvermijdelijk dat zij werden
gestigmatiseerdmet een van de weinige woorden in ons ethisch-politieke vocabulaire
die geen enkele relativering en verzachting toelaten, het woord verraad. Wij spreken
soms met vertedering over een slimme dief, een leuk diefje, een hartediefje, een
aardig schurkje of schavuitje, wij worden niet verontrust door de pia fraus van de
staatslieden en vermaakt door de ‘bedriegertjes’, wij mogen niet liegen maar
glimlachen om jokke-brokkende schoffies, wij bewonderen ketters; zelfs moord
vergoelijken we (tirannenmoord) maar met verraad kunnen wij zulke kunsten niet
uithalen. Met verraad accommoderen wij ons niet. Als wij vinden dat iemand terecht
hoogverraad pleegt, dan noemen wij hem geen verrader. Een leugen is een leugen
al wordt de leugen wellicht goedgepraat. Bedrog is bedrog ook al is het een pia
fraus. Een moord is een moord ook al is hij een tirannenmoord. Maar verraad is
geen verraad meer als men de daad
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wil legitimeren. Als verraad ophoudt iets slechts te zijn houdt het op verraad te zijn,
dan wordt het opstand, rebellie, revolutie. Tot in de diepste lagen van ons
spraakgebruik heerst oppermachtig het over alles triomferende staatsgezag. Dat
de ongenuanceerde verwerping van verraad die uit onze taal blijkt, in direct verband
met de enorme verspreiding van de nationaliserende en disciplinerende staatsmacht
sinds de zestiende eeuw kan worden gebracht, behoeft geen betoog.
De afspraak dat de inwoners van de Zuidelijke provincies een nationale eenheid

vormden, kwam pas na 1830 tot stand en heeft heden ten dage veel van haar
geldigheid verloren. Zij heeft dus relatief weinig succes gehad. Alle op de massa
gerichte retoriek en al het in sterk Belgischnationale zin opgezette lagere onderwijs
ten spijt, is zij toch nooit vanuit het niveau der sociale en intellectuele elite die haar
maakte, volledig doorgedrongen tot de bevolkingen in de brede zin van het woord.
Het nationale besef is ondanks de grote en vaak bepaald indrukwekkende
inspanningen om het te verbreden voor een belangrijk deel gehecht gebleven aan
de Franstalige burgerijen, die tot in de twintigste eeuw de beslissende macht in de
gemeenschap bezaten. Het resultaat is geweest dat bevolkingsgroepen en
bevolkingslagen die zich uit deze heerschappij wilden losmaken, zich op den duur
gedwongen voelden niet slechts tegen een heersende klasse maar ook tegen de
conceptie België te strijden. Dat deden zowel Vlaamse katholieken uit de lagere
burgerij als Waalse socialisten, na heel wat aarzeling overigens. Hoe uiterst
problematisch wordt in zulke omstandigheden het begrip verraad! Kort na de
nederlaag van de Duitsers in België (1944) keerden zich vooral deWaalse socialisten
met grote heftigheid tegen de Vlaamse collaborateurs, landverraders, heulers met
de vijand. Terzelfder tijd waren er onder hen heel wat die Wallonië op een of andere
manier in Frankrijk wilden doen opgaan aangezien met de verraderlijke Vlamingen
toch niets te beginnen viel. Deze reactie was natuurlijk uit algemeen ethische normen
en politieke motieven verklaarbaar. Puur zakelijk echter was het paradoxaal om
mensen te verwijten dat zij een staat hadden verraden die men op het moment dat
men dit verwijt uitsprak, zelf wilde afbreken. In Vlaanderen kreeg de vervolging van
de activisten na 1918 en van de collaborateurs na 1944 al snel de roep geen
zuivering te zijn, geen bestraffing van verraad maar repressie. In Nederland (waar
de collaboratie niet geringer en de vervolging niet milder was) was zo'n
terminologische verschuiving ondenkbaar. Toen zowel Nederlandse als Belgische
nationaal-socialisten hun gedrag rechtvaardigden met de bewering dat zij wel de
kunstmatige staat verrieden maar niet hun door de natuur gegeven volk, hadden
de eersten daar geen enkel succes mee; de laatsten kregen de gelegenheid hun
argument breed uit te meten en zij vonden gehoor.
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In tegenstelling tot wat de nationalistisch denkende negentiende-eeuwers meenden,
is het ook in de moderne tijd blijkbaar mogelijk dat een staat die geen nationale
samenhang meer kan tonen, zich handhaaft. De Belgische natie-staat heeft het niet
langer dan ruim een eeuw uitgehouden. Maar de Belgische staat bleef na de
ondergang ervan duidelijk aanwezig en handelt op basis van zekere afspraken die
bij zijn creatie werden gemaakt, zekere conventies, gewoonten, oordelen die als
voorwaarden voor zijn zelfstandigheid werden aanvaard. De interpretatie die van
Pirennes en Huizinga's denkbeelden werd gegeven, kan gebruikt worden als
uitgangspunt voor een poging om na te gaan wat deze voorwaarden waren. Men
moet zich, wanneer men dat probeert, bewust zijn van het feit dat zich in het lot van
België en van Nederland in de jaren 1830 een geheel nieuwe situatie voordeed.
Met hoeveel nadruk beide staten ook steeds weer verwezen naar hun eeuwenoude
voorgeschiedenis, in werkelijkheid was er nooit een Nederland of een België geweest
in de vorm die zij na de secessie van de Zuidelijke gewesten uit Willem I's
eenheidsrijk kregen. Er waren geen precedenten waaruit viel af te leiden dat België
een levensvatbare staat zou blijken. Er waren evenmin precedenten die het
vermoeden rechtvaardigden dat Nederland - voortgekomen uit een republiek die in
de zeventiende eeuw een grote macht en in de achttiende een grote macht in verval
was geweest - als kleine parlementaire monarchie zou kunnen voortbestaan. De
toestand waarin de Noordelijke en Zuidelijke gewesten in de jaren 1830 en 1840
verkeerden, was uitermate verward, precair en onzeker. Maar dank zij soepele
politieke aanpassingen in België en de radicale grondwetsherziening waarmee
Nederland zijn in vergelijking met andere Westeuropese staten opgelopen
achterstand inhaalde, slaagden beide landen er in 1848 in zich staande te houden.
Uit de beproevingen van het Europese revolutiejaar waarin de politieke culturen van
Italië, Frankrijk, de Oostenrijkse en de Duitse landen zwaar hadden geleden en de
ambities van de ogenschijnlijk krachtige sociale en nationale vrijheidsbewegingen
erbarmelijk waren stukgeslagen, kwamen Nederland en België te voorschijn als
degelijke, moderne, liberale kleine staten, rijp, evenwichtig, tot een lange toekomst
voorbestemd. Op dat ogenblik werd duidelijk uit welke afspraken of conventies elk
van beide moest putten om zijn duurzaamheid te bewerken en de continuïteit van
zijn bestaan te verzekeren.
De Nederlandse en Belgische staatslieden en intellectuelen besloten zichzelf uit

te roepen tot opgewekte vertegenwoordigers van rustige en rust brengende, in een
diep verleden gewortelde en door lange tradities van vrijheidsliefde en degelijkheid
beheerste nationale gemeenschappen. Natuurlijk was dit geen in 1848 verzonnen
improvisatie. Vooral in het Nederlandse zelfbewustzijn waren motieven van deze
aard al eerder opgenomen.
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Maar het is toch of in de beide landen pas nu de gedachte begon te ontstaan dat
men een min of meer definitief eindpunt van de nationale ontwikkeling had bereikt
en de ware aard van deze volkeren zich volledig had ontvouwd. Hun taak in de
wereld was wellicht beperkt maar wezenlijk: zij vormden in een rumoerige en
veranderlijke omgeving eilanden van rust, welvaart en orde. Hun omvang en kracht
waren klein. Het internationale prestige waarop zij recht meenden te hebben, dankten
zij niet aan grandioze wapenfeiten of beschaving en samenleving vernieuwende
oorspronkelijke prestaties maar aan hun verzoenende en bemiddelende functie,
aan hun respect voor recht en vrede, aan de diensten die zij door de openheid van
hun cultuur aan de grotere en zelfstandigere naties konden verlenen. Deze
zelfbeschouwing schiep echter verplichtingen.Wilden de Belgen en de Nederlanders
die de rol van hun als naties geïnterpreteerde staten op deze wijze probeerden te
bepalen, de positie van hun gemeenschap in de zo uiterst dynamische geschiedenis
van de negentiende eeuw veilig stellen, dan moest ten minste één wezenlijke
voorwaarde worden vervuld: beide samenlevingen moesten intern in rust verkeren,
zij moesten stabiel zijn. De twee kleine staten, gelegen op een sinds eeuwen zeer
gevoelige strategische plaats in het moderne Europa, zo luidde de gemeenplaats,
hadden de taak om de rust in de grote rivierdelta te handhaven. Belgische
nationalistische auteurs beweerden zelfs dat hun land de hoeksteen van Europa
was en hoe overdreven dit ons ook mag voorkomen, het is aan de andere kant
onbetwijfelbaar dat het voortbestaan van België gedurende lange tijd ook in het
buitenland werd gezien als een fundamentele bijdrage tot het machtsevenwicht en
de duurzame kalmte in deze belangrijke hoek van het continent. De Britse politiek
heeft, zoals men weet, altijd willen voorkomen dat de grote machten van het
vasteland zich in de Lage Landen vestigden en zelfs in het interbellum zag zij liever
een neutraal België tegenover zich dan een betrekkelijk sterke, met Frankrijk
verbonden en diep in internationale zaken verwikkelde staat. Vanuit het buitenlandse
gezichtspunt vormden neutraliteit, openheid en zwakte wezenlijke voorwaarden
voor het nut dat België en Nederland bezaten en dat hun voortbestaan
rechtvaardigde.
Staten die te zwak zijn om actief in de internationale diplomatie mee te doen

hebben de neiging hun buitenlandse politiek als een relatief onbelangrijk onderdeel
van hun staatkunde te behandelen. Voor deze kan het oude adagium dat aan de
buitenlandse politiek het primaat toekomt, niet opgaan. Hoe waar dit in zekere zin
ook is, men kan ook volhouden dat kleine staten hun hele interne ordening in veel
sterkere mate van de hun toegevallen taak, rol, positie in de internationale
gemeenschap afhankelijk moeten maken dan grote staten. Wanneer hun innerlijke
samenhang niet meer aan de gestelde normen voldoet, wanneer zij revolutie gaan
maken,
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een dictatuur vestigen, hun havens en vliegvelden sluiten, dan verdwijnt de zin van
hun bestaan en kunnen ze gevoeglijk worden opgeruimd. Een grote gemeenschap
kan zich meer experimenten veroorloven dan een kleine zonder in direct
levensgevaar te geraken. Zij die in België en Nederland politieke
verantwoordelijkheden droegen en dragen, hebben dat altijd geweten. Zodra zij een
dergelijke verantwoordelijkheid kregen, hebben ook zich revolutionair noemende
politici hun hang naar radicale omwentelingen tot een zakelijke hervormingswil
gematigd. Toch hebben zich ondanks alle schijnbare rust en continuïteit in beide
landen veranderingen voltrokken van zo'n diepte dat het moeilijk is in het België en
Nederland van 1830 gemeenschappen te herkennen die aan die van 1980 verwant
zijn. Vooral België, is men geneigd te zeggen, heeft zich volledig getransformeerd
en het is in zijn carrière bovendien door zoveel en zo grote tegenstellingen - tussen
klerikalen en antiklerikalen, bezitters en socialisten, Walen en Vlamingen - bedreigd
geweest dat het woord stabiliteit misplaatst lijkt. Misschien is het dat echter toch
niet. Stabiliteit immers vindt men niet daar waar alles kalm bij het oude blijft.
Maatschappijen die geen politieke en sociale veranderingen dulden, noemen wij
eerder conservatief of stagnerend. Wij noemen een samenleving stabiel wanneer
zij verandering toelaat en soms zelfs stimuleert, maar in staat blijkt zich daaraan
zonder al te veel moeite aan te passen. Een staat die er, zoals de Belgische, in
slaagt de invloed van de sociaal-democratie en het algemene kiesrecht, de
ondergang van de burgerlijke alleenheerschappij, de verplaatsing van het
economische, sociale en politieke zwaartepunt van Wallonië naar Vlaanderen min
of meer te verwerken zonder volledig in het ongerede te raken, mag toch als stabiel
worden beschouwd. Stabiliteit veronderstelt verandering. Politieke en sociale opinies
die naar stabiliteit streven, gaan niet uit van de premisse dat de dingen niet mogen
veranderen maar juist van de stelling dat zij voortdurend veranderen. De taak van
zulke theorieën is dan ook om middelen te vinden waardoor het politieke en sociale
stelsel op zo'n manier kan worden georganiseerd dat het veranderingen in zich kan
opnemen en zich min of meer soepel naar de als onvermijdelijk erkende
ontwikkelingen kan voegen. Al het Belgische politieke en sociale denken heeft zich
daartoe ingespannen, hoe hoog het zijn dogmatisme soms ook scheen op te voeren
en met hoeveel grote, wilde woorden agitatoren deze ideeën soms aan de man
trachtten te brengen.

Wat zijn nu de conclusies waartoe dit alles leidt? Het probleemwaarvoor demoderne
ironische historicus komt te staan wanneer hij zich ertoe zet om de geschiedenis
van een land te beschrijven, is dat hij het onderwerp van zijn verhaal niet op een
zo eenvoudige manier kan bepalen als zijn nationalistische voorgangers. Hij is niet
bereid en ook niet in staat begrip-
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pen zoals volk en volksaard, groei en ontwikkeling te gebruiken in de zin waarin
dezen dat vroeger deden. Om zijn gegevens zodanig te ordenen dat zij in een
samenhangend en begrijpelijk verhaal verteld kunnen worden, moet hij dus andere
middelen trachten te vinden. De in dit boek gebruikte middelen werden in de
voorgaande bladzijden vermeld. De auteur gaat ervan uit dat elk van de
opeenvolgende bevolkingen die in de Lage Landen hebben gewoond, voor specifieke
vraagstukken geplaatst meende te zijn en zich verplicht voelde daarvoor een
oplossing te zoeken. Elk hoofdstuk van dit boek werd dus gewijd aan de analyse
van het problemencomplex waarmee een bepaalde generatie besloot zich bezig te
houden. De auteur gelooft niet dat het bijzonder nuttig is de generaties te zamen
als een herkenbaar specifiek volk te beschouwen, gekenmerkt door duurzame
eigenschappen. Hij meent wel dat de opeenvolgende bevolkingen behoefte hadden
aan continuïteit en die schiepen door een van ouders op kinderen overgedragen
afspraak over de manier waarop zij de werkelijkheid om zich heen tot een
bevredigende overzichtelijkheid konden ordenen. Zijns inziens beïnvloedde de
opvatting van de sociale en intellectuele elites van beide gemeenschappen over de
plaats ervan in de wereld de aard van de ordening die moest worden doorgevoerd,
in hoge mate en oefende zij ook op de zich tegen deze elites kerende oppositie
steeds zo'n aantrekkingskracht uit dat de continuïteit van de geschiedenis der twee
landen tot nu toe niet definitief verbroken kon worden.
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Bibliografie

Op de volgende bladzijden vermeld ik een aantal van de belangrijkste werken zonder
enige aanspraak te maken op volledigheid. Veel meer titels zijn in de voetnoten van
dit boek genoemd, maar ook deze vormen slechts een fractie van het totaal der
beschikbare studies en bronnen.

I. Algemeen

A. Bibliografische hulpmiddelen

Een algemene bibliografie van de geschiedenis van Nederland, welke ook de
negentiende en twintigste eeuw omvat, is H. de Buck, Bibliografie der geschiedenis
van Nederland (Leiden, 1968). Sinds 1907 verschijnt met een zekere regelmaat het
Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van
Nederland. Dit bevat een volledig overzicht van alle recente Nederlandse publikaties.
In Acta Historiae Neerlandicae/The Low Countries History Yearbook (Den Haag)
verscheen jaarlijks een bibliografisch artikel waarin de voornaamste pas verschenen,
in het Nederlands geschreven werken op het gebied van de Nederlandse en
Belgische geschiedenis kritisch werden besproken. Deze uitgave werd in 1982
gestaakt. In 1985 verscheen als vervolg erop Historical Research in the Low
Countries, 1981-1983. A Critical Survey, uitgegeven door J.A. Kossmann-Putto en
E. Witte (Leiden). Volgende delen zijn voorzien.
De resultaten van het lopende onderzoek in België staan vermeld in een uitgave

van de Universiteit te Gent: Bulletin critique d'histoire de Belgique (in de reeks Studia
Historica Gandensia, sinds 1967). Voordien publiceerden dezelfde auteurs onder
leiding van wijlen professor J. Dhondt hun gegevens in ietwat kortere vorm in Revue
du Nord (Rijssel). Sinds 1967 wordt de kroniek in de Revue du Nord door een andere
groep Belgische historici bijgehouden. Zowel in de Revue belge de philologie et
d'histoire als in de Revue d'histoire ecclésiastique verschijnt elk jaar een uitvoerig
bibliografisch overzicht van recente studies over Belgische geschiedenis.
H. Pirenne, Bibliographie de l'histoire de Belgique (3de dr., Brussel, 1931) is

terecht beroemd, maar niet erg bruikbaar voor de nieuwste tijd. Uiterst nuttig zijn
drie delen, uitgegeven door het voortreffelijke Interuniversitair Centrum voor
Hedendaagse Geschiedenis:
P. Gérin, Bibliographie de l'histoire de Belgique, 1789-1831 (Leuven, 1960).
S. Vervaeck, Bibliographie de l'histoire de Belgique, 1831-1865 (Leuven, 1965).
J. De Belder en J. Hannes, Bibliographie de l'histoire de Belgique, 1865-1914

(Leuven, 1965).
Gegevens over de resultaten en de richting van het huidige onderzoek en omtrent

de lacunes in onze kennis en ons begrip van het tijdvak zijn te vinden in de bijdrage
van R. Aubert aan J.A. van Houtte ed., Un quart de siècle de recherche historique
en Belgique, 1944-1968 (Leuven, 1970), 425-566.

B. Algemene werken

Een algemeen overzicht van de Belgische en Nederlandse geschiedenis geeft J.A.
van Houtte e.a., ed., Algemene geschiedenis der Nederlanden (12 dln.,
Utrecht-Antwerpen, 1949-1958). De delen IX-XII behandelen het tijdvak 1795-1945.
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ongelijke kwaliteit; de bibliografie is goed. De voornaamste zwakheid van het werk

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980



412

is, dat de ontwikkelingen in België en in Nederland in afzonderlijke hoofdstukken
worden behandeld, vrijwel zonder enig onderling verband.
Van 1976 tot 1983 verscheen met dezelfde titel een Nieuwe Algemene

Geschiedenis der Nederlanden in vijftien delen waarvan de delen X tot en met XV
aan de periode van 1780 tot 1980 zijn gewijd. Er staan voortreffelijke en zeer nuttige
hoofdstukken in en de bibliografieën zijn vaak goed. Een enigszins samenhangend
geheel vormt het werk echter niet en evenals in de oude AGN wordt bijna nergens
geprobeerd de lotgevallen van België en Nederlandmet elkaar in verband te brengen.
Vooral aan de economische en sociale geschiedenis werd veel plaats ingeruimd.
Th. Luykx, Politieke geschiedenis van België van 1789 tot heden (4de dr.,

Amsterdam-Brussel, 1978) is een zuiver feitelijk compendium, rijk aan betrouwbare
informatie over de politieke geschiedenis van België, met een omvangrijke
bibliografie. Er is geen overeenkomstig werk over de geschiedenis van Nederland.
Van heel andere aard is het boek van E. Witte en J. Craeybeckx, Politieke

geschiedenis van België sinds 1830. Spanningen in een burgerlijke democratie
(eerste druk, Antwerpen, 1981). Het is een poging om, vaak met behulp van het
instrumentarium der politieke wetenschap, een analyse en een interpretatie van de
recente Belgische geschiedenis te geven en het werd daardoor niet alleen een
uitstekende synthese maar ook een zeer persoonlijk boek.
Zelfs nu nog zijn de delen VI en VII van H. Pirenne, Histoire de Belgique veelal

indrukwekkend en verhelderend, niettegenstaande het optimistische nationalisme
van de auteur en diens onderschatting van de Vlaamse Beweging.
In H. Brugmans ed., Geschiedenis van Nederland (8 dln., Amsterdam, 1935-1938),

heeft L.G.J. Verberne in de delen VII en VIII de Nederlandse geschiedenis van 1813
tot de jaren 1930 samengevat. Zijn deskundige werk werd in de jaren vijftig in vier
delen in de Prismareeks herdrukt (Utrecht).

C. Parlementaire geschiedenis

Voor Nederland bestaat een uitstekend werk over parlementaire geschiedenis van
de hand van verschillende auteurs:
W.J. van Welderen baron Rengers, Schets eener parlementaire geschiedenis

van Nederland van 1849 tot 1901 (4de dr., 2 dln., uitgegeven en geannoteerd door
C.W. de Vries, Den Haag, 1948-1949). W.H. Vermeulen heeft de reeks voortgezet
onder dezelfde algemene titel met een derde deel betreffende de jaren 1901-1914
(Den Haag, 1950). Deel IV (Den Haag, 1955), geschreven door C.W. de Vries en
W.H. Vermeulen, behandelt de EersteWereldoorlog en koloniale aangelegenheden
van de negentiende eeuw af. De gebeurtenissen van 1918 tot 1940 zijn zeer
gedetailleerd beschreven door P.J. Oud in diens meesterlijke Het jongste verleden
(6 dln., 1948-1951; herdrukt Assen, 1968).
Voor België, in dit opzicht minder goed voorzien, bewijst L. Hymans, P. Hymans

en A. Delcroix, Histoire parlementaire de la Belgique, 1831-1910 (10 dln., Brussel,
1877-1913) nuttige diensten.

Woordelijke verslagen van de parlementaire debatten; Nederland:
Dagverhaal der handelingen van de Nationale Vergadering, representeerende het
Volk van Nederland, 7 Maart 1796-4 Mey 1798 (9 dln., Den Haag, 1796-1798).
Dagverhaal van het Vertegenwoordigend en Intermediair Wetgevend Lichaam

des Bataafschen Volk (13 dln., Den Haag, 1798-1801).
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J.J.F. Noordziek e.a. ed., Verslag der handelingen van de Staten-Generaal

1814/15-1830/31 (19 dln., Den Haag, 1862-1889).
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W. van Erkelens en J.A. Jungmann ed., Verslag der handelingen van de
Staten-Generaal 1831/32-1838/39 (11 dln., Den Haag, 1891-1899).
J.A. Jungmann ed., Verslag der handelingen van de Staten-Generaal 1839/40

en 1840 (2 dln., Den Haag, 1902-1903).
A.L.H. Ising, Verslag der handelingen van de Staten-Generaal 1840/41-1845/46

(7 dln., Den Haag, 1889-1892).
Verslag der handelingen van de Staten-Generaal, uitgegeven van 1846 af als

afzonderlijk ‘Bijblad’ van de Nederlandsche Staatscourant.

België:
Emile Huyttens ed., Discussions du Congrès National de Belgique (5 dln., Brussel,
1844-1845).
Van 8 sept. 1831 tot 31 dec. 1844 verschenen verslagen in de Moniteur Belge.

Van 1844 af verschijnen stenografische verslagen van alle debatten in een
afzonderlijke publikatie, Annales Parlementaires of Parlementaire Handelingen.
De kamerredevoeringen van sommige staatslieden zijn in bruikbare edities

voorhanden. Zie voor Nederland bv.:
G. Groen van Prinsterer, Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2

dln., Utrecht, 1856-1857).
A. Kuyper, Parlementaire redevoeringen (4 dln., Amsterdam, 1908-1912).
J.R. Thorbecke, Parlementaire redevoeringen 1840-1866 (6 dln., Deventer,

1856-1870).
C.G. van der Hoeven ed., De onuitgegeven parlementaire redevoeringen van

J.R. Thorbecke (6 dln., Groningen, 1900-1910).
Dergelijke collecties ontbreken, merkwaardig genoeg, bij leidende Belgische

staatslieden als Rogier, Frère-Orban, Woeste, Beernink of Van Zeeland.
Vermeldenswaard zijn:
J. Destrée, Discours parlementaires (Brussel, 1914) en
P. Janson, Discours parlementaires (2 dln., Brussel, 1905-1906).

D. Politieke partijen

België:
Bijzonder goed is de geschiedenis van de Belgische Katholieke Partij bekend, dank
zij de noeste arbeid van wijlen kanunnik A. Simon. Zie voor een korte samenvatting
diens Le parti catholique belge (1830-1945) (Brussel, 1958), met goede bibliografie.
Voor de Belgische Liberale Partij is iets dergelijks nog niet beschikbaar. Zie echter
P. Hymans, L'oeuvre libérale d'un siècle (1830-1930) (Brussel, 1930).
Voor de Belgische arbeidersbeweging zie men het werk van één der leiders: L.

Bertrand, Histoire de la démocratie et du socialisme en Belgique depuis 1830 (2
dln., Brussel, 1906-1907) en twee werken van E. Vandervelde, Le parti ouvrier belge
(1885-1925) (Brussel, 1925) en Le cinquantenaire du parti ouvrier belge (1885-1935)
(Brussel, 1936).
De eerste poging tot een wetenschappelijke analyse is J. Dhondt ed., Geschiedenis

van de socialistische arbeidersbeweging in België (Antwerpen, 1969), eenmisschien
enigszins teleurstellend boekmet bijdragen van ongelijke kwaliteit, waaronder enkele
zeer goede en originele artikelen.

Nederland:
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Nederland. Inleiding tot de geschiedenis van de Nederlandse politieke partijen
(Deventer, 1977) en idem, De protestants-christelijke stroming tot 1940 (Deventer,
1977).
J.H.J.M. Witiox, De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling

geschetst (2. dln., 's-Hertogenbosch, 1919-1927) is anachronistisch en parochiaal
in zijn benaderingswijze, maar onmisbaar vanwege de erin vervatte gegevens, Op
een heel andere manier is ook L.J. Rogier en N. de Rooy, In vrijheid herboren.
Katholiek Nederland 1853-1953 (Den Haag, 1953) een boek met uitgesproken
persoonlijke inzichten. Het is een uitstekende geschiedenis van het Nederlandse
roomskatholicisme meer dan van de rooms-katholieke partij, geschreven in uiterst
levendige stijl, barok, kritisch en vol interessante gegevens.
Een gezaghebbend werk van beperkte omvang over het Nederlandse liberalisme

is K.E. van der Mandele, Het liberalisme in Nederland. Schets van de ontwikkeling
in de negentiende eeuw (Arnhem, 1933).
Over de protestantse partijen zijn nog geen goede geschiedwerken verschenen.

Wij moeten het stellen met gedenkschriften zoals Schrift en Historie. Gedenkboek
bij het 50-jarig bestaan der georganiseerde Anti-revolutionaire partij, 1878-1928
(Kampen, 1928) en J.A. deWilde en C. Smeenk, Het volk ten baat. De geschiedenis
van de A.-R.-partij (Groningen, 1949).
Het wetenschappelijk onderzoek omtrent de socialistische beweging staat in

Nederland nog in de kinderschoenen. Het zou de Nederlanders onmogelijk zijn om
een werk als het bovengemelde van Dhondt samen te stellen. F. Domela
Nieuwenhuis schreef zijn herinneringen onder de titel Van Christen tot Anarchist
(Amsterdam, 1910) en P.J. Troelstra publiceerde Gedenkschriften (4 dln.,
1927-1931), dat van fundamentele betekenis is maar met voorzichtigheid gebruikt
dient te worden. Het beste algemene overzicht is nog steedsW.H. Vliegen (één van
de reformistische leiders van de SDAP), De dageraad der volksbevrijding. Schetsen
en tafreelen uit. de socialistische beweging in Nederland (2 dln., Amsterdam, 1905).
Vliegen zette zijn verhaal voort in Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis
van de SDAP in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan (3 dln.,
Amsterdam, 1924-1938) maar dit is, naar mijn gevoelen, minder goed geschreven
en van mindere kwaliteit dan het vorige.
Op het ogenblik wordt op dit gebied veel werk verricht. G. Harmsen publiceerde

in 1972 Idee en beweging. Bekommentarieerde bibliografie van de geschiedenis
van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland (Nijmegen), een voorlopige,
korte versie van een reusachtige bibliografie welke hij voorbereidt. Zijn Historisch
overzicht van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland, I, Van de begintijd tot
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (Nijmegen, z.j.) - dat veel inlichtingen
verschaft - is eveneens bedoeld als een eerste stap in de richting van een definitief
werk.
H. van Hulst, A. Pleysier en A. Scheffer, Het roode vaandel volgen wij.

Geschiedenis van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940 (Den
Haag, 1969) is nuttig maar oppervlakkig.
De socialistische vakbeweging is onderzocht door Fr. de Jong Edz., Om de plaats

van de arbeid. Een geschiedkundig overzicht van ontstaan en ontwikkeling van het
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (Amsterdam, 1956). M. Ruppert, De
Nederlandse vakbeweging (2 dln., Haarlem, 1953) betrekt ook de christelijke
vakbeweging in zijn onderzoek.
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De economische geschiedenis van Nederland is op bewonderenswaardige wijze
be-
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schreven door I.J. Brugmans, Paardenkracht enMensenmacht. Sociaal-economische
geschiedenis van Nederland (Den Haag, 1961). Het is een met distantie geschreven
verslag, vaak eerder descriptief dan analytisch, een reden waarom sommige historici
van een jongere generatie er enigszins kritisch tegenover staan. Het bevat een
voortreffelijk bibliografisch apparaat.
In J.H. van Stuijvenberg ed., De economische geschiedenis van Nederland

(Groningen, 1977) vindt men deskundige bijdragen ook over de negentiende en
twintigste eeuw.
Zie ook de voorbeeldige Geschiedenis van de Nederlandsche Bank van A.M. de

Jong (4 dln., in 5 bdn., volledige uitgave, Haarlem, 1967). De auteur beschrijft de
geschiedenis van de bank van 1814 tot 1914 en drukt een groot aantal belangrijke
documenten af.
Voor een eerste stap in de richting van een vergelijkende studie van de Belgische

en Nederlandse economie zie J.A. van Houtte, Economische en sociale geschiedenis
van de Lage Landen (Zeist, 1964), waarin het tijdvak van 1795 tot 1960 op blz.
215-332 behandeld wordt.
Het werk van Brugmans heeft geen equivalent in België. Naar de titel aangeeft

ligt in het boek van B.-S. Chlepner, Cent ans d'histoire sociale en Belgique (Brussel,
1ste dr., 1956, herdrukt in 1972) de nadruk meer op sociale dan op economische
geschiedenis. Het beslaat het tijdvak van ca. 1850 tot 1960. Het is geen handboek
en bevat geen bruikbare bibliografie, maar geeft een indringende, persoonlijke
analyse van de voornaamste ontwikkelingen in de economische en sociale
geschiedenis op hoog niveau.
In zijn Histoire économique de la Belgique 1914-1939 (2 dln., 2de dr., Brussel,

1946) verschaft F. Baudhuin belangrijke inlichtingen over het tijdvak dat aan zijn
eigenlijke onderwerp voorafgaat. Zie ook zijn bijdrage (‘Histoire économique de la
Belgique’) in J. Deharveng ed., Histoire de la Belgique contemporaine 1830-1914
(3 dln., Brussel, 1928-1930).
Fundamenteel is V. Janssens, De Belgische frank. Anderhalve eeuw

geldgeschiedenis (Antwerpen, 1976).

F. Buitenlandse betrekkingen

Het tweede deel van C. Smit, De buitenlandse politiek van Nederland (2 dln., Den
Haag, 1945) betreft de periode na de vestiging van het Koninkrijk. Zie van dezelfde
auteur ook Diplomatieke geschiedenis van Nederland inzonderheid sedert de
vestiging van het Koninkrijk (Den Haag, 1950). De jongste bijdrage over dit onderwerp
is van de hand van de Amerikaanse historicus A. Vandenbosch, wiens Dutch Foreign
Policy since 1815. A Study in Small Power Politics (Den Haag, 1959) een zeer
nuttige inleiding vormt. Hoewel aan de Belgische buitenlandse politiek op groter
schaal aandacht is besteed, bestaat er geen vergelijkbaar overzicht dat de hele
periode omvat. Zie evenwel voor een kort overzicht A. de Ridder, ‘La Belgique et
les puissances européennes’ in J. Deharveng ed., Histoire de la Belgique
contemporaine 1830-1914 (3 dln., Brussel, 1928-1930) of J. Garsou, Les relations
extérieures de la Belgique, 1839-1914 (Brussel, 1946). H. Lademacher behandelt
zeer gedetailleerd een belangrijk aspect in zijn Die belgische Neutralität als Problem
der europäischen Politik 1830-1914 (Bonn, 1971). M. Suetens behandelt de
buitenlandse handelspolitiek in zijn Histoire de la politique commerciale de la Belgique
depuis 1830 jusqu'à nos jours (Brussel, 1955).
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in een veel betere positie dan hij die de Belgische geschiedenis bestudeert. Ik wijs
op de reeks Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland,
1848-1919 in de Rijks Geschiedkundige Publicatiën, grote serie (Den Haag). De
reeks is over drie tijdvakken verdeeld. Het eerste beslaat de jaren 1848-1870 en
wordt verzorgd door C. Wels, die tot nu toe alleen het eerste deel heeft gepubliceerd
(RGP, grote serie, CXXIX, 1972). Het tweede tijdvak, 1871-1898, is behandeld door
J. Woltring, die zijn werk in zes delen heeft voltooid (RGP, 1962-1972, grote serie,
CVII, CXVIII, CXXII, CXXVI, CXXXII, CXXXVIII). Ook het derde tijdvak, 1899-1919,
uitgegeven door C. Smit, is gereed (10 dln., 1957-1974, RGP, grote serie, C, CII, CVI,
CIX, CXVI, CXVII, CXXVIII, CXXXVII, CXLV).
Over het volgende tijdvak 1919-1930 verschenen tussen 1976 en 1985 inmiddels

vijf delen (tot 1924) bewerkt door J.J. Woltring (RGP, Grote Serie, CLVI, CLXII, CLXXXI,
CXCII). In samenwerking met anderen is Woltring ook met de periode 1931-1940
begonnen. Het eerste deel daarvan (CXCI) kwam in 1985 uit. Het tijdvak 1940-1945
is door A.E. Kersten en A.F. Manning in bewerking genomen. Het vierde deel daarvan
(CXXXVIII) verscheen in 1984. Vanaf 1971 is daarnaast een enorme editie van de
Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen,
1945-1950 aan de gang. Het twaalfde deel (RGP, Kleine Serie, LVIII, 1985) brengt
het verhaal tot in 1948. De reeks wordt nu verzorgd door P.J. Drooglever en M.J.B.
Schouten.
Wie de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse handel bestudeert kan

gebruik maken van N.W. Posthumus ed., Documenten betreffende de buitenlandsche
handelspolitiek van Nederland in de 19de eeuw (6 dln., Den Haag, 1919-1931).

G. Koloniën

Zie voor Nederland W.Ph. Coolhaas, A critical survey of studies on Dutch colonial
history (Den Haag, 1961). Er bestaat een zeer uitgebreide historiografie betreffende
Nederlands Oost-Indië, maar geen algemeen werk dat de nieuwste tijd bevredigend
behandelt. Zie echter H. Baudet en I.J. Brugmans ed., Balans van beleid. Terugblik
op de laatste halve eeuw van Nederlands-Indië (Assen, 1961). De geschiedenis
van West-Indië, dat ik in dit boek niet heb behandeld omdat het in de binnenlandse
politiek van Nederland nauwelijks een rol heeft gespeeld, is veel minder goed
bestudeerd.
In België wordt op het gebied van de geschiedenis van Kongo indrukwekkend

onderzoek verricht, maar er is mij geen algemene samenvatting bekend welke
aanbeveling verdient.

H. De Vlaamse Beweging

De hoeveelheid boeken en artikelen gewijd aan de problemen van Vlaanderen is
verbijsterend en kan de niet in dit onderwerp gespecialiseerde historicus gemakkelijk
tot wanhoop brengen. De voornaamste bijdrage uit de laatste jaren is zonder twijfel
H.J. Elias, Geschiedenis van de Vlaamse gedachte, 1780-1914 (4 dln., Antwerpen,
1963-1965), dat in de noten een uitgebreide bibliografie bevat. Hoewel het boek te
uitvoerig is en beperkt tot de geschiedenis van de gedachten die in de Beweging
leefden, zal dit steeds een volstrekt onmisbaar werk blijven. De auteur heeft het
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voortgezet met zijn Vijfentwintig jaar Vlaamse beweging, 1914-1939 (4 dln.,
Antwerpen, 1969) dat van mindere kwaliteit is.
In zijn Geschiedenis van de Vlaamse en Grootnederlandse Beweging (I, 2de dr.,

1942, II, 1959, Antwerpen) tracht Leo Picard in hogere mate dan Elias rekening te
houden met de uitwerking van economische en sociale veranderingen; hoewel dit
levendige boek niet altijd helemaal betrouwbaar is, werkt het in het algemeen
verhelderend en het bevat schitterende passages.
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Th. Coopmans en J. Broeckaert, Bibliographie van den Vlaamschen taalstrijd (10
dln., Gent, 1904-1914) is een bronuitgave die de periode van 1781 tot 1886 beslaat.
Een algemeen overzicht vindt men in A.W. Willemsen, De Vlaamse Beweging, I,
1830-1914, II, 1914-1940 in Twintig Eeuwen Vlaanderen, dln. IV en V (Hasselt,
1974-75).

II. De revolutie. 1789-1813

Zowel in België als in Nederland is er een duidelijke kentering in de interpretatie
van dit tijdvak, maar een samenhangend, nieuw geschiedbeeld schijnt zich nog niet
gevormd te hebben. Lange tijd is de Nederlandse historiografie beheerst door het
omvangrijke werk van H.T. Colenbrander, De Patriottentijd, hoofdzakelijk naar
buitenlandsche bescheiden (3 dln., Den Haag, 1897-1899), een briljant geschreven
en goed gedocumenteerd boek, waarin de auteur - zelf een liberale nationalist - de
patriotten uit de jaren 1780 een bitter verwijt maakte van hun tekortkomingen. Het
was duidelijk dat Colenbrander in datgene wat hij als de zwakheid van de patriotten
beschouwde, het verval betreurde van Holland en van de Nederlandse veerkracht
in het algemeen. Hetzelfde kritische geluid klinkt door in zijn uitgave van bronnen
betreffende het tijdvak 1795 tot 1840: Gedenkstukken der algemeene geschiedenis
van Nederland van 1795 tot 1840 (10 dln. in 22 bdn., Den Haag, 1905-1922; Rijks
Geschiedkundige Publicatiën, grote serie, I-VI, XI-XIII, XVI-XVIII, XXV, XXVII, XXX, XXXVII,
XL, XLII, XLIV, XLVI, L). Niettegenstaande alle onvolkomenheden, waaronder willekeur
in de keuze der documenten en ontelbare drukfouten, blijft dit een volkomen
onmisbaar werk, samengesteld door een man wiens kennis van het tijdvak door
niemand overtroffen is.
Colenbranders gebrek aan sympathie voor de Nederlandse revolutionairen van

de jaren 1780 en 1790 ondervond duidelijke kritiek van M. de Jong, wiens biografie
van Joan Derk van der Capellen. Staatkundig levensbeeld uit den wordingstijd der
moderne democratie in Nederland (Groningen, 1921) een veel positiever beeld van
hen geeft. In 1947 begon P. Geyl met zijn boekje De Patriottenbeweging 1780-1787
(Amsterdam, 1947) een aanval op Colenbrander, die in 1945 overleden was, welke
hij in verscheidene polemische artikelen voortzette. In de ogen van Geyl diende
men de patriotten te bewonderen om hun moedige poging de staat te hervormen;
volgens hem was de hele periode belangrijk en vol nieuwe impulsen. In het laatste
deel van zijn Geschiedenis van de Nederlandse stam (III, Amsterdam, 1959) gaf hij
eveneens een nieuwe interpretatie van de zogenaamde Franse tijd (1795 en
volgende jaren) waarvoor hij meer waardering toonde dan volgens Colenbrander
en diens volgelingen paste. De Bataafse Revolutie was niet, zoals Colenbrander
haar voorstelde, zo maar een kopie of liever nog een karikatuur van de grote Franse
Revolutie, maar een originele, typisch Nederlandse manier om een fundamentele
omwenteling na te streven. Om tot deze interpretatie te kunnen geraken moest Geyl
de geschiedenis aanzienlijk vereenvoudigen: de opvattingen en handelingen van
de radicale democraten verwierp hij als antinationaal en belachelijk en de partij der
moderaten riep hij uit tot de vaandeldraagster van de ware Nederlandse revolutie.
In zijn stimulerende maar niet streng doordachte boek, De strijd tussen aristocratie
en democratie in Nederland, 1780-1848 (Heerlen, 1965), ging C.H.E. de Wit tegen
Geyl in; hij gaf zijn voorkeur voor de radicalen te kennen. Maar in hoeverre helpt
ons dit verder? In feite helemaal niet. We zitten dringend verlegen om een minder
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hartstochtelijke aanpak, een scherpere definitie van de problemen en een poging
om op de een of andere wijze de ontwikkeling van de politieke ideeën in te
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passen in de context van de economische en sociale omstandigheden waarvan wij
weinig weten. De voornaamste gevolgtrekking waar de discussie van de laatste
jaren toe leidt is wel dat dit tijdvak grondige, nadere bestudering vereist.
Dit blijft, dunkt me, waar ook na het verschijnen van het bewonderenswaardige

werk van de Engelse historicus Simon Schama, Patriots and Liberators. Revolution
in the Netherlands, 1780-1813 (New York, 1977). Elegant is J.W. Schulte Nordholt,
Voorbeeld in de verte. De invloed van de Amerikaanse revolutie in Nederland (Baarn,
1979).
In België staan de zaken anders, omdat de Belgen, in tegenstelling tot de neiging

der Nederlandse historici om algemene interpretaties te lanceren welke niet berusten
op eigen onderzoek, zich liever specialiseren in uitputtende studies over kleine
onderwerpen, zij het dat zij soms uit hunmicroscopisch onderzoek conclusies trekken
die verrassend gewaagd klinken. Er is nog een verschil. Geyl stelde er een eer in
om voor de patriotten en gematigde hervormingsgezinden een plaats in de nationale
ontwikkeling op te eisen; met andere woorden, hij wilde aan een
hervormingsbeweging, welke Colenbrander als uitheemse import beschouwde, een
nationaal karakter geven. De oudste werken van betekenis over dit tijdvak in België
zijn echter juist geschreven door nationalistische auteurs, die de nadruk legden op
de betekenis van het verzet van de Belgische publieke opinie tegen de tirannie van
Franse gedachten en tegen Franse politieke overheersing. Zij beschouwden deze
weerstand als ‘nationaal’ verzet en juichten hem om deze reden toe. Het
karakteristieke voorbeeld is het standaardwerk van P. Verhaegen, La domination
française en Belgique (5 dln., Brussel, 1922-1929) over het tijdvak van 1792 af. De
auteur schreef het voor de Eerste Wereldoorlog en toonde zich bitter vijandig jegens
de Verlichting en de Franse Revolutie. In Verhaegens ogen waren Van der Noot,
de Staten van Brabant en de geestelijkheid de ware vertegenwoordigers van het
Belgische patriottisme. Pirenne vond dit onaanvaardbaar, evenals Suzanne Tassier,
die in haaf boeken Les démocrates belges de 1789 (Brussel, 1930) en Histoire de
la Belgique sous l'occupation française en 1792 et 1793 (Brussel, 1934) een lans
brak voor de Vonckisten. Systematischer werd de kritiek op Verhaegen opgezet
door R. Devleeshouwer in zijn L'arrondissement du Brabant sous l'occupation
française 1794-1795 (Brussel, 1964), waar de Fransen in een aanzienlijk minder
sinistere rol verschijnen dan in het boek van Verhaegen en de ‘progressieve’
gevolgen van hun optreden in dat jaar worden beklemtoond. Het is duidelijk dat de
belangstelling van Verhaegen voor nationaal besef haar attractie verloren heeft;
men vraagt zich tegenwoordig liever af of een politiek ‘progressief’ of ‘conservatief’
was. Inmiddels kwam het onderzoek op het gebied van de economische geschiedenis
tot snelle ontwikkeling en kon J. Craeybeckx in 1967 een geleerd en stimulerend
artikel publiceren over ‘De Brabantse Omwenteling: een conservatieve opstand in
een achterlijk land?’ (Tijdschrift voor Geschiedenis, XXIX, 1967, 303-330), waarin hij
afrekende met de traditionele opvatting dat het conservatisme van de Brabantse
Revolutie overeenstemde met de achterlijkheid van de Oostenrijkse Nederlanden
op economisch, sociaal en intellectueel terrein: het is niet onmogelijk dat deze
gewesten in allerlei opzichten juist verder ontwikkeld waren dan Frankriik. Y. Vanden
Berghe gaf aan deze opvatting zijn enthousiaste steun in een uiterst gedetailleerd
boek over Brugge tussen 1780 en 1794: Jacobijnen en Traditionalisten. De reacties
van de Bruggelingen in de Revolutietijd 1780-1794 (2 dln., z.p., 1972). Hij
onderstreept de betekenis van de progressieve democraten, al toont hij aan dat de
traditionalisten de situatie bleven beheersen. Dit lijkt een van de voornaamste
vraagstukken van het ogenblik: hoe was het mogelijk dat de Brabantse Revolutie
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zo'n reactionair karakter kreeg en de positie van de democratische revolutionairen
in een stad als Brugge zo
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zwak bleef, wanneer werkelijk het land economisch en intellectueel zo ‘modern’
was? Of dit een vruchtbare vraagstelling is, zullen wij moeten afwachten.
Ten slotte twee titels over Nederlandse economische geschiedenis: J. de Vries,

De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw (1ste dr.,
Amsterdam, 1959), een voorbeeldig werk, en M.G. Buist, At Spes non Fracta: Hope
& Co. 1770-1815. Merchant Bankers and Diplomats at Work (Den Haag, 1974), dat
een voortreffelijke indruk van het bankiersbedrijf dier jaren geeft en zonder twijfel
kan helpen om onze visie op dit tijdperk aanmerkelijk te preciseren.
In dit verband moeten twee standaardwerken worden genoemd: P.J. van Winter,

American Finance and Dutch Investment, 1780-1805, with an epilogue to 1840 (New
York, 1977) en J.C. Riley, International Government Finance and the Amsterdam
Capital Market, 1740-1815 (Cambridge, 1980).
Zie voor de Zuidnederlandse economische geschiedenis het fundamentele werk

van P. Lebrun, M. Bruwier, J. Dhondt en G. Hansotte, Essai sur la révolution
industrielle en Belgique, 1770-1847 (Brussel, 1979).

III. Verenigd Koninkrijk en Belgische Revolutie, 1813-1830

Colenbranders Gedenkstukken vormen ook voor dit tijdvak de voornaamste
verzameling van documenten. Van zijn hand verscheen ook de lijvige bronuitgave
betreffende het Ontstaan der grondwet (2 dln., Den Haag, 1908-1909, Rijks
Geschiedkundige Publicatiën, kleine serie, I, VII). Voor de Kamerdebatten vide supra,
I C. Er zijn geen bevredigende algemene overzichten van dit tijdvak, zij het dat de
Algemene Geschiedenis der Nederlanden (zie I B), deel IX, enkele goede
hoofdstukken bevat. Een kort, stimulerend werkje, dat evenwel zijn titel ten spijt
hoofdzakelijk de Belgische oppositie tegen de politiek van Willem I betreft, is J.J.
Vermeersch, Vereniging en revolutie. De Nederlanden van 1814-1830 (Bussum,
1970).
De economische ontwikkeling van de nieuwe staat is grondig bestudeerd in: R.

Demoulin, Guillaume Ier et la transformation économique des provinces belges,
1815-1830 (Luik, 1938); H.R.C.Wright, Free Trade and Protection in the Netherlands
1816-1830 (Cambridge, 1955) en H.J.M. Witlox, Schets van de ontwikkeling van
welvaart en bedrijvigheid in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (Nijmegen,
1956). Van groot belang is W.M.F. Mansvelt, Geschiedenis van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij (2 dln., Haarlem, 1924-1926), dat uiteraard ook de periode
na 1830 behandelt. Dat geldt ook voor het standaardwerk over de sociale
geschiedenis van de hand van I.J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland
in de 19de eeuw, 1813-1870 (4de dr., Utrecht, 1959).
Van veel belang zijn twee recente boeken die in hun conclusies enigszins

verschillen: J. Mokyr, Industrialization in the Low Countries, 1795-1850 (Yale, 1976)
en R.T. Griffiths, Industrial Retardation in the Netherlands ('s-Gravenhage, 1979).
Voor de geschiedenis van het politieke denken in België in deze en voorafgaande

periode is van belang het levendige en diepgaande werk van H. Haag, Les origines
du catholicisme libéral en Belgique (1789-1839) (Leuven, 1950). Zie in dit verband
ook K. Jürgensen, Lamennais und die Gestaltung des belgischen Staates. Der
liberale Katholizismus in der Verfassungsbewegung des 19. Jahrhunderts
(Wiesbaden, 1963) en A. Simon, Rencontres mennaisiennes en Belgique (Brussel,
1963).
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Het Nederlandse politieke denken is niet systematisch bestudeerd.
A. de Jonghe publiceerde in 1943 een uitstekende analyse van De taalpolitiek

van Koning Willem I in de Zuidelijke Nederlanden (herdrukt Brugge, 1967).
Vanzelfsprekend vormde de lagere school een belangrijk hulpmiddel om de kennis
van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden te bevorderen. Een groot deel van
het boek van M. de Vroede over de opleiding van onderwijzers - Van schoolmeester
tot onderwijzer. De opleiding van leerkrachten in België en Luxemburg van het einde
van de 18de eeuw tot omstreeks 1842 (Leuven, 1970) - is aan de ontwikkeling in
dit tijdvak gewijd.
Er bestaat betrekkelijk weinig literatuur over de godsdienstpolitiek van Willem I.

Het werk van Ch. Terlinden, Guillaume Ier, Roi des Pays-Bas, et l'Eglise Catholique
en Belgique, 1814-1830 (2 dln., Brussel, 1906) is ouderwets en eenzijdig, maar
bevat zeer veel gegevens. P. Geyl geeft in zijn artikel ‘De oorsprongen van het
conflict tussen Willem I en de Belgische Katholieken’ (1948, herdrukt in zijn Studies
en Strijdschriften, Groningen, 1958) een nieuwe, evenwichtige kijk op dit zo
belangrijke onderwerp. - Zie voor de theologische ontwikkelingen in NederlandM.E.
Kluit, Het protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten 1815-1864 (Amsterdam,
1970).
Een fundamenteel nieuwe visie op Willem I's godsdienstpolitiek geeft J.A.

Bornewasser, ‘“Het credo... geen rede van twist.” Ter verklaring van een koninklijk
falen (1826-1829)’, Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in
Nederland, XIX (1977) 234-287.
Slechts weinig Nederlandse en Belgische vakhistorici beoefenen de kunst der

biografie. H.T. Colenbrander, die zijn bronuitgaven gewoonlijk vergezeld deed gaan
van voor een algemeen lezerspubliek geschreven overzichten, publiceerde een
biografie van Willem I. Koning der Nederlanden (2 dln., Amsterdam, 1931-1935),
die uiteraard voortreffelijk gedocumenteerd is, maar in geen enkel opzicht definitief.
Sindsdien heeft niemand meer een ernstige poging gedaan om het karakter en de
loopbaan van deze hoogst merkwaardige figuur te bestuderen. Cf. H.T. Colenbrander
ed., ‘Gesprekken met Koning Willem I’, Bijdragen en Mededeelingen van het
Historisch Genootschap, XXXI (1910), 258-313, en C. Gerretson ed., ‘Gesprekken
met den Koning, 1826-1839’, ibidem, LVII (1936), 110-226.
Men zie ook de korte, voortreffelijke schets door J.A. Bornewasser over ‘Koning

Willem I’ in C.A. Tamse ed., Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis
(Alphen a/d Rijn, 1979) 229-272. Dezelfde auteur beschreef in dit boek ook het
leven van Willem II (273-305).
Ook van Gijsbert Karel van Hogendorp bestaat geen moderne biografie. L.G.J.

Verberne beperkte zich tot Gijsbert Karel's leerjaren (Amsterdam, 1931) en Henriëtte
L.T. de Beaufort, Gijsbert Karel van Hogendorp, grondlegger van het Koninkrijk (3de
dr., Rotterdam, 1963), schreef een elegant boek zonder aanspraak te maken op
wetenschappelijkheid. Bronnenmateriaal in G.K. van Hogendorp, Brieven en
Gedenkschriften (uitgegeven door F. en H. van Hogendorp, 7 dln., Den Haag,
1866-1903).
Betreffende het leven van A.R. Falck bestaan goede bronuitgaven: zijn Brieven,

1795-1843 (uitgegeven door O.W. Hora Siccama, 2de dr., Den Haag, 1861), zijn
Ambtsbrieven, 1802-1842 (uitgegeven door O.W. Hora Siccama, Den Haag, 1878)
en zijn Gedenkschriften (uitgegeven door H.T. Colenbrander, Den Haag, 1913, Rijks
Geschiedkundige Publicatiën, kleine serie, XIII). Niettemin ontbreekt een moderne
biografie.
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De loopbaan van C.F. van Maanen tijdens de Franse Revolutie is beschreven
door M.E. Kluit, Cornelis Felix van Maanen tot het herstel der onafhankelijkheid, 9
Sept.
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1769-6 Dec. 1813 (Groningen, 1953) maar over zijn levensloop tijdens Willem I is
weinig literatuur.
De levensloop van Johannes van den Bosch is behandeld door J.J. Westendorp

Boerma: Een geestdriftig Nederlander. Johannes van den Bosch (Amsterdam, 1950).
Dezelfde auteur bestudeerde reeds eerder Johannes van den Bosch als sociaal
hervormer (Groningen, 1927).
In het algemeen moet men zeggen dat wij dit tijdvak niettegenstaande de

overvloedige documentatie slecht kennen. Om tot een evenwichtig oordeel te komen
over de resultaten en mislukkingen van het Verenigd Koninkrijk zou het nodig zijn
om, onder andere, opnieuw het vraagstuk van het nationaal besef der Belgen te
onderzoeken, op onderdelen na te gaan of het juist is dat België Nederland vooruit
was en zo ja, in welk opzicht dan precies, en een studie te maken van de Belgische
ambtenaren en raadgevers die op de hand van Willem I waren. Op zijn minst dient
een poging gedaan te worden om het tijdvak met grotere objectiviteit te behandelen;
wij zouden niet langer al datgene waartegen delen van de Belgische bevolking
gekant waren, moeten uitleggen als on-eigen, Hollandse import welke de Belgische
natie vreemd was.
De Belgische Revolutie is onderwerp geweest van eindeloze discussies en het

is er nog verre van dat een algemene opinie over oorzaken, gang van zaken en
doelstellingen tot stand is gekomen. Op grond van uitgebreide onderzoekingen is
het vrij eenvoudig om vast te stellen wat de Revolutie níet was: het was geen Franse
samenzwering; het was niet een opstand van de Franstalige burgerij tegen de
Hollandse autocratie; het was geen spontaan verzet van liberale en rooms-katholieke
nationalisten tegen despotische onderdrukking; en het was geen proletarische
revolutie. Zulke eenvoudige verklaringen bleken alle onhoudbaar. Het is echter veel
moeilijker om tot een positieve definitie te geraken. Niet lang geleden heeft A. Smits
in zijn 1830. Scheuring in de Nederlanden, I: Holland stoot Vlaanderen af (Brugge,
1950) getracht te bewijzen dat Vlaanderen in wezen loyaal was ten opzichte van
Willem I, maar door de Hollanders in de steek werd gelaten. J. Dhondt heeft deze
visie als te beperkt gekritiseerd: zie de discussie tussen hem en Smits in De Vlaamse
Gids, XXXV (1955) 181-186, 235-254, 664-673, 717-724. In 1983 is Smits op de
zaak teruggekomen in een herbewerking van zijn eerste deel en de uitgave van een
tweede met de titel: Brussel met Wallonië veroveren Vlaanderen, zetten zich uit tot
België en stoten op hun beurt Holland en daarmee ook de Generaliteitslanden af
(2 dln, Kortrijk-Heule, 1983). Het is misschien nuttig speciaal nog te wijzen op
hetgeen Elias (Vlaamse Gedachte, I, 357 e.v., vide supra I H) erover zegt in zijn
hoofdstuk over Belgisch nationaal besef ten tijde van de Revolutie van 1830.
Wat bronuitgaven aangaat, zie, afgezien van de Gedenkstukken, ook C. Gerretson

ed., Muiterij en scheuring (2 dln., Leiden, 1936) en A. Smits ed., ‘Instructies aan en
rapporten van gouverneurs uit 1830’, Bijdragen enMededelingen van het Historisch
Genootschap, LXVII (1948), 157-358. Cf. ten aanzien van de Belgische grondwet
W. van den Steene, De Belgische grondwetscommissie oktober-november 1830.
Tekst van haar notulen en ontstaan van de Belgische grondwet (Brussel, 1963).

IV. 1830-1848

Colenbranders Gedenkstukken gaan niet verder dan 1840 en zij zijn niet voortgezet.
Andersoortig materiaal is te vinden in A.J.C. Rüter ed., Rapporten van de
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delen (Utrecht, 1941-1950; Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap,
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derde reeks, LXXIII, LXXVII, LXXVIII). Zie ook J. de Bosch Kemper, Geschiedenis van
Nederland na 1830 (5 dln., Amsterdam, 1873-1882), dat zeer rijk aan gegevens is.
A. Simon heeft in een aantal boeken een grote hoeveelheid documenten betreffende
de betrekkingen tussen Kerk en staat in België gepubliceerd: La politique religieuse
de Léopold Ier. Documents inédits (Brussel, 1953); Catholicisme et politique.
Documents inédits, 1832-1909 (Wetteren, 1955): L'hypothèse libérale en Belgique.
Documents inédits, 1837-1907 (Wetteren, 1956); Aspects de l'Unionisme, 1830-1857.
Documents inédits (Wetteren, 1958) en Réunions des évêques de Belgique.
Procès-Verbaux (1830-1867) (Leuven, 1960).
B. Gille heeft de zeer belangwekkende Lettres adressées à la maison Rothschild

de Paris par son représentant à Bruxelles, 1838-1840, 1843-1853 (2 dln., Leuven,
1961-1963) uitgegeven.
Voor bronnen betreffende de Belgische sociale geschiedenis zie H. Wouters ed.,

Documenten betreffende de arbeidersbeweging (1831-1853) (3 dln., Leuven, 1963),
een uitgave van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis.
Bronnen inzake het Belgisch-Nederlandse conflict der jaren 1830 zijn te vinden

in uitgaven uit de tijd zelf, bv. Recueil des pièces diplomatiques relatives aux affaires
de la Hollande et de la Belgique en 1830 et 1831 (3 dln., Den Haag, 1831-1833) en
Papers relative to the affairs of Belgium (2 dln., Londen, 1833). C. Smit heeft De
conferentie van Londen. Het vredesverdrag tussen Nederland en België van 19
April 1839 (Leiden, 1948) bestudeerd.
H. von der Dunk schreef een belangwekkend boek over de Duitse opvattingen

omtrent de jonge staat België: Der deutsche Vormärz und Belgien, 1830-1848
(Wiesbaden, 1966), terwijl H.Th. Deschamps een studie maakte van La Belgique
devant la France de juillet, L'opinion et l'attitude françaises de 1839 à 1848 (Parijs,
1956). Zie over 1848 A. de Ridder ed., La crise de la neutralité belge de 1848: le
dossier diplomatique (2 dln., Brussel, 1928). Het magnum opus van J.C. Boogman
over Nederland en de Duitse Bond 1815-1851 (2 dln., Groningen, 1955) omvat veel
meer dan diplomatieke geschiedenis alleen; het verschaft veel informatie omtrent
de binnenlandse aangelegenheden in Nederland. Dezelfde auteur deed een
stoutmoedige poging om de mentaliteit, die de achtergrond vormde van de
Nederlandse buitenlandse politiek, met de Belgische mentaliteit te vergelijken in
zijn uitdagende artikel: ‘Achtergronden en algemene tendenties van het buitenlands
beleid van Nederland en België in het midden van de 19de eeuw’, Bijdragen en
Mededelingen van het Historisch Genootschap, LXXVI (1962), 43-73.
C.W. van Santen, Het internationale recht in Nederlands buitenlands beleid

1840-1850 (Den Haag, 1955) heeft een grote hoeveelheid documenten afgedrukt.
Het is wonderlijk dat in de laatste jaren niet veel meer aandacht is gewijd aan de

economische geschiedenis van België in dit tijdvak, in aanmerking genomen dat de
ontwikkeling in de jaren 1830 en 1840 waarschijnlijk de overgang van de economie
naar de moderne fase vormde. P. Schöller heeft evenwel een verhelderende studie
gepubliceerd over ‘La transformation économique de la Belgique de 1832 à 1844’,
Bulletin de l'Institut de recherches économiques et sociales, XIV (Leuven, 1948),
525-596. De achteruitgang van Vlaanderen is door G. Jacquemyns in diens
uitnemende Histoire de la crise économique des Flandres 1845-1850 (Brussel,
1929) analytisch behandeld.
Het ontbreken van moderne biografieën is uiterst hinderlijk. Zelfs van Thorbecke,

wiens levensloop in een weldoordacht boekje door I.J. Brugmans werd geschetst -
Thorbecke (3de dr., Haarlem, 1958) - is nooit een biografie op grote schaal
geschreven. Wellicht zal op den duur de traag voortschrijdende uitgave van een
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door J. Brandt-van der Veen (3 dln. zijn verschenen: 1955-1967; Werken uitgegeven
door het Historisch Genootschap, vierde reeks, III, VII, VIII); de publikatie wordt
binnenkort in andere vorm voortgezet - gelegenheid tot diepergaande studie bieden.
Tot eerdere uitgaven van zijn brieven behoren Brieven, 1830-1832, uitgegeven door
G. Groen van Prinsterer (Amsterdam, 1873) en J.R. Thorbecke. Brieven aan zijn
verloofde en aan zijn vrouw (Amsterdam, 1936). Voor zijn Kamerredevoeringen,
vide supra I C.
Er zijn vrij veel studies over onderdelen van Thorbeckes werkzaamheden. W.

Verkade heeft in zijn Overzicht der staatkundige denkbeelden van J.R. Thorbecke
(1798-1872) (Arnhem, 1935) diens politieke denkbeelden in een nuttig overzicht
systematisch gerangschikt, zonder hen te analyseren en op hun waarde te toetsen.
K.H. Boersema, Johan Rudolf Thorbecke (Leiden, 1949) is onbevredigend, maar
bevat belangwekkende inzichten en gegevens. J.B. Manger, Thorbecke en de
historie (Amsterdam, 1938) is nog altijd een van de beste analyses van Thorbeckes
denken, al zijn enkele hypotheses van de auteur onjuist gebleken. L.W.G. Scholten
heeft in zijn Voetstappen van Thorbecke (Assen, 1966) een paar goede opstellen
bijeengebracht. Zie ook de in 1972 verschenen artikelen van J.C. Boogman, ‘J.R.
Thorbecke: uitdaging en antwoord’, Bijdragen en mededelingen betreffende de
geschiedenis der Nederlanden, LXXXVII (1972), 354-374, en J.A. Bornewasser,
‘Thorbecke en de Kerken’, ibidem, 375-395.
Zie verder G.J. Hooykaas ed., De briefwisseling van J.R. Thorbecke waarvan

twee delen (1830-1836) zijn verschenen (RGP, kleine serie, XLII en XLVII, 1975-1979);
Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie (Nijmegen, 1980) dat een
herdruk bevat van Thorbeckes Historische Schetsen en een studie van C.H.E. de
Wit over ‘Thorbecke, staatsman en historicus’; E.H. Kossmann, Thorbecke en het
historisme (Med. Kon. Ak. v. Wet., NR, XLV, no. 2, 1982).
Wat betreft die andere oorspronkelijke staatsman G. Groen van Prinsterer, die

onder historici internationale bekendheid verwierf door zijn uitgave van de Archives
de la Maison d'Orange-Nassau, is de toestand nauwelijks beter. In de Rijks
Geschiedkundige Publicatiën zijn enkele afleveringen verschenen van de uitgave
van zijn Schriftelijke Nalatenschap (begonnen in 1925), maar de reeks is bij lange
na niet volledig. G.J. Vos Az., Groen van Prinsterer en zijn tijd, 1800-1876. Studiën
en schetsen op het gebied der vaderlandsche kerkgeschiedenis (2 dln., Dordrecht,
1886-1891) en T. de Vries, Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving (Leiden,
1908) zijn nuttig. C. Tazelaar, De jeugd van Groen 1801-1827 (Amsterdam, 1925),
en J.L.P. Brants, Groen's geestelijke groei. Onderzoek naar Groen van Prinsterer's
theorieën tot 1834 (Amsterdam, 1951) houden zich bezig met de jonge Groen, P.A.
Diepenhorst, Groen van Prinsterer (Kampen, 1932) is een loflied, maar goed
gedocumenteerd. Enkele artikelen in Groen's Ongeloof en Revolutie. Een bundel
studiën (Wageningen, 1949) zijn uitstekend. Zie ook het goede boek van H.
Smitskamp over Groen van Prinsterer als historicus (Amsterdam, 1940) en het
interessantemaar wel wat omslachtige Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid
door J. Zwaan (Amsterdam, 1973).
In België is er slechts één grootscheepse biografie van een leidende staatsman,

E. Discailles, Charles Rogier (1800-1885) d'après des documents inédits (4 dln.,
Brussel, 1892-1895), een onmisbaar maar onkritisch werk. Bij gebrek aan
diepergaande studies bewijzen enkele populair-wetenschappelijke schetsen, zoals
die van E. van Turenhoudt, Un philosophe au pouvoir. Louis de Potter 1786-1859
(Brussel, 1946), C. Bronne, Joseph Lebeau (Brussel, 1944), F. Daxhelet, Joseph
Lebeau (Brussel, 1945) en J. Ruzette, J.B. Nothomb (Brussel, 1946), goede diensten.
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Le cardinal Sterckx et son temps (2 dln., Wetteren, 1950).
Over koning Leopold I, naast het bekende werk van E. Corti en C. Buffin, Léopold

Ier, oracle politique de l'Europe (Brussel, 1927), ook A. Simon, Léopold Ier (Brussel,
1962).
De interpretatie van de Nederlandse geschiedenis van de jaren 1840 heeft in de

laatste tijd een duidelijke verandering ondergaan. Terwijl men deze jarenlang heeft
beschouwd als een tijd van geleidelijke voorbereiding op de overwinning der liberalen
in 1848, beschreven Rüter en Boogman hen als jaren van grote onzekerheid en
zelfs crisis; zo beschouwd was de grondwetswijziging van 1848 eerder een
toevalligheid dan het logische uitvloeisel van een langzame ontwikkeling. Zie A.J.C.
Rüter, ‘De grondwet en het Nederlandse volkskarakter’ (1948), herdrukt in zijn bundel
Historische studies over mens en samenleving (Assen, 1967), 342-384, en J.C.
Boogman, ‘The Dutch Crisis in the Eighteen-Forties’, in J.S. Bromley en E.H.
Kossmann ed., Britain and the Netherlands (Londen, 1960), 192-203.
In Rondom 1848: de politieke ontwikkeling van Nederland, 1840-1858 (Bussum,

1978) vat J.C. Boogman zijn visie treffend samen.
Wij weten nog weinig omtrent de groei en de structuur van de politieke

groeperingen en partijen in beide landen. In haar Politieke machtsstrijd in en om de
voornaamste Belgische steden 1830-1848 (2 dln., Brussel, 1973) bestudeert E.
Witte dit onderwerp op het niveau van de plaatselijke geschiedenis. De conclusies
waartoe zij komt, tonen aan dat dit een veelbelovende aanpak is.
Over het politieke denken der katholieken in België zie H. Haag, Les droits de la

cité. Les catholiques-démocrates et la défense de nos franchises communales
1833-1836 (Brussel, 1946) en R. Rezsohazy, Origines et formation du Catholicisme
social en Belgique 1842-1909 (Leuven, 1958).
Voor de Vlaamse Beweging zie M. de Vroede, Bibliografische inleiding tot de

studie van de Vlaamse Beweging, 1830-1860 (Leuven, 1959), een uitgave van het
Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis. Zowel De Vroede zelf
als L. Wils hebben belangrijke studies aan dit tijdvak gewijd, te vinden in de
voetnoten, bij blz. 116 e.v. Een belangwekkende, recente bronuitgave is Ada Deprez
ed., Brieven van, aan en over Jan Frans Willems, 1793-1846 (6 dln., Brugge,
1965-1968).

V. 1848-1879

Noch de structuur en de sociale achtergronden van de liberale partijen, noch de
ontwikkeling van hun denkbeelden en mentaliteit zijn het onderwerp geweest van
systematische studie. Dit geldt zowel voor België als voor Nederland. Wellicht is A.
Erba, L'esprit laïque en Belgique sous le gouvernement libéral doctrinaire, 1857-1879,
d'après les brochures politiques (Leuven, 1967) in sommige opzichten verhelderend.
P. Hymans begon in het begin van onze eeuw aan een biografie van Frère-Orban,
waarvan hij twee delen voltooide (Brussel, 1905-1910); J. Garsou zette dit werk
voort in zijn Frère-Orban de 1857-1896 (2 dln., Brussel, 1946-1954), het tweede
deel in samenwerking met H. van Leynseele. Dit werk is weliswaar nuttig, maar
vormt niet de moderne levensbeschrijving welke het ons mogelijk maakt Frère-Orban
te leren kennen als mens en politicus.
De enige poging op dit terrein in Nederland is een boek van G.M. Bos, Mr. S. van

Houten. Analyse van zijn denkbeelden voorafgegaan door een schets van zijn leven
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Haarlem, 1903-1915). De soms vrij bittere commentaren, die de liberale Nederlandse
hoogleraar J.T. Buys leverde op de gang van zaken, geven een vaak zeer
verhelderend inzicht in hetgeen leefde in zijn partij: Studies over staatkunde en
staatsrecht, uitgegeven door W.H. de Beaufort en A.R. Arntzenius (2 dln., Arnhem,
1894-1895).
Onze kennis van het Belgische katholieke conservatisme en van de oorsprongen

van de christen-democratie is vergroot en tevens verdiept door K. van Isacker,
Werkelijk en wettelijk land. De katholieke opinie tegenover de rechterzijde, 1863-1884
(Antwerpen, 1955). Hoeveel voortgang op dit gebied is gemaakt toont een vergelijking
met G. Guyot de Mishaegen, Le parti catholique beige de 1830 à 1884 (Brussel,
1946). Naar het inzicht van LodeWils dient de geschiedenis van de zgn. Meetingpartij
bezien te worden in het verband der ontwikkeling van de katholiekemeningsvorming:
Het ontstaan van de Meetingpartij te Antwerpen en haar invloed op de Belgische
politiek (Antwerpen, 1963). C. Woeste, Vingt ans de polémique (3 dln., Brussel,
1885) en Mémoires pour servir à l'histoire contemporaine de la Belgique (3 dln.,
Brussel, 1927-1937) zijn bekende en niettegenstaande hun uiterst persoonlijke
karakter belangrijke boeken.
Sommige leiders van de katholieke partij raakten in 1870 in diskrediet door de

ineenstorting van het financiële imperium van Langrand-Dumonceau, die de pretentie
had om ‘het kapitaal te kerstenen’ en daarmee grote populariteit verwierf. G.
Jacquemyns schreef een erudiet en veelzijdig boek over André
Langrand-Dumonceau, promoteur d'une puissance financière catholique (5 dln.,
Brussel, 1960-1965). Het onderzoek naar de Nederlandse confessionele partijen
staat op lager niveau. Er zijn enige biografieën van Kuyper: J.C. Rullmann, Abraham
Kuyper. Een levensschets (2de dr., Kampen, 1937), P.A. Diepenhorst, Dr. A. Kuyper
(Haarlem, 1931) en P. Kasteel, Abraham Kuyper (Kampen, 1938), maar geen
daarvan beantwoordt aan de eisen van een moderne, wetenschappelijke
levensbeschrijving. Ook is er geen boek, waarin de verschillende draden in de
gedachtenwereld van deze gecompliceerde man bijeen worden gehouden. Zie
echter S.J. Ridderbos, De theologische cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper
(Kampen, 1947) en J.D. Dengerink, Critisch-historisch onderzoek naar de
sociologische ontwikkeling van het beginsel der ‘souvereiniteit in eigen kring’ in de
19de en 20ste eeuw (Kampen, 1948). J.C. Rullmann heeft een lijvige
Kuyper-bibliografie (3 dln., Kampen, 1937) samengesteld. Er zijn verscheidene
bundels redevoeringen en artikelen van Kuyper, waaronder Starrentritser (Kampen,
1915). Op het laatst van zijn leven heeft Kuyper getracht een overzicht van zijn
politieke denkbeelden te geven in zijn Antirevolutionaire staatkunde. Met nadere
toelichting op ‘Ons Program’ (2 dln., Kampen, 1916-1917).
Zie voor de stichter van de Christelijk-Historische Unie de biografie van L.C.

Suttorp, Jhr. Mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman 1837-1924 (Den Haag,
1948).
Wat de rooms-katholieke partij betreft is J. Persijn, Schaepman (3 dln., Utrecht,

1912-1927) nuttig, al is het onaf gebleven. J. vanWely, Schaepman. Levensverhaal
(2de dr., Bussum, 1954) is veel korter maar volledig. Zie ook J. Witlox, Schaepman
als staatsman (3 dln., Amsterdam, 1960), ouderwets en eenzijdig, maar welingelicht.
Al deze boeken, zowel over Kuyper als over Schaepman, zijn geschreven door
auteurs die de denkbeelden van hun leiders delen en hun politiek bewonderen. Dat
ontneemt er niet de waarde aan, maar heeft wel een zekere eenzijdigheid tot gevolg.
Een van de grote tekortkomingen van het onderzoek naar de Nederlandse
christendemocratie is, dat nog niemand een poging heeft gedaan de ontwikkeling
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tot een bepaling van de oorspronkelijke elementen te geraken.
De stand van het onderzoek naar het begin van de socialistische beweging - dat

zich veelal concentreert op het aandeel van België en Nederland in de Eerste
Internationale - is niet van dien aard dat het mogelijk is een nieuwe synthese te
schrijven. Veel gegevens zijn te vinden in Th. van Tijn, Twintig jaar Amsterdam. De
maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad van de jaren vijftig der vorige eeuw
tot 1876 (Amsterdam, 1965), een boek van groot belang voor de sociale geschiedenis
van Nederland in het algemeen, en in J.J. Giele, De Eerste Internationale in
Nederland (Nijmegen, 1973).
Wie zich bezighoudt met de geschiedenis van de Belgische vakbeweging kan

ook voor dit tijdvak gebruik maken van het bronnenmateriaal dat H. Wouters voor
het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis uitgaf: Documenten
betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging, 1853-1865 (Leuven, 1966) en
Documenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging ten tijde van de
Iste Internationale, 1866-1880 (3 dln., Leuven, 1971). In dezelfde reeks ook: J.
Bayer-Lothe ed., Documents relatifs au mouvement ouvrier dans la province de
Namur aux XIXe siècle (2 dln., Leuven, 1967-1969) en Catherine Oukhow ed.,
Documents relatifs à la Ière Internationale en Wallonie (Leuven, 1967). Denise de
Weerdt bestudeerde De Belgische socialistische arbeidersbeweging op zoek naar
een eigen vorm, 1872-1880 (Antwerpen, 1972) en K. van Isacker, De Internationale
te Antwerpen, 1867-1877 (Antwerpen, 1964).
C.A. Tamse vergelijkt in zijn verhelderend en voortreffelijk gedocumenteerd boek

over Nederland en België in Europa (1859-1871). De zelfstandigheidspolitiek van
twee kleine staten (Den Haag, 1973) de buitenlandse politiek van de twee landen
en hun onderlinge betrekkingen. C. Gerretson publiceerde De Tusschenwateren
1837-1867. Diplomatieke documenten (Haarlem, z.j.).
Zie voor de Nederlandse economische geschiedenis J.A. de Jonge, De

industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Arnhem, 1968) en voor de
toestand in Oost-Indië R. Reinsma, Het verval van het cultuurstelsel (Den Haag,
1955).
VanWillem III bestaat geenmoderne biografie; zie echter het enigszins excentrieke

boek van C.W. de Vries, Overgrootvader Willem III (Amsterdam, 1952). Over koning
Leopold II, uiteraard een onvergelijkbaar invloedrijkere figuur, is daarentegen een
overvloed van werken verschenen. Neal Ascherson, The King Incorporated: Leopold
II in the Age of Trusts (Londen, 1963) doet hem recht en is zeer leesbaar.

VI. 1879-1914

Aan de reeds genoemde titels valt betrekkelijk weinig toe te voegen. Een belangrijke
bron voor de geschiedenis van het liberalisme en van België in het algemeen is P.
Hymans, Mémoires, uitgegeven door F. van Kalken en J. Bartier (2 dln., Brussel,
z.j.). Het boek van R. Fenaux, Paul Hymans, Un homme, un temps, 1865-1941
(Brussel, z.j.) is ouder, maar behoudt zijn verdienste. De levensloop van de radicaal
Janson, Paul Janson 1840-1913 (2 dln., z.p., 1962).
H.T. Colenbrander en J.E. Stokvis, Leven en arbeid van Mr. C.Th. van Deventer

(3 dln., Amsterdam, 1916-1917) bevat waardevolle gegevens betreffende deze
Nederlandse vrijzinnig-democraat. E. van Raalte maakte eveneens een
vrijzinnig-democraat tot zijn onderwerp in Dr. D. Bos. Leven en werken van een
Nederlands staatsman (Assen, 1962).
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(Amsterdam, 1959), G. Stuiveling, De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt
(Amsterdam, 1935) enW. Thys, De Kroniek van P.L. Tak (Amsterdam, 1956). G.W.B.
Borrie beschreef de levensloop van Pieter Lodewijk Tak (1848-1907) (Assen, 1973).
Tak begon als radicaal en werd later een socialistisch leider.
Het hele thema werd voor het eerst grondig beschreven door G. Taal, Liberalen

en Radicalen in Nederland, 1872-1901 (Den Haag, 1980).
K. van Isacker onderzocht aspecten van het katholieke politieke en sociale denken

in zijn voortreffelijke boeken Averechtse democratie. Gilden en Christelijke democratie
in België, 1875-1914 (Antwerpen, 1959) en Het Daensisme. De teleurgang van een
onafhankelijke Christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen, 1893-1914 (Antwerpen,
1959).
Zie voor de rechtervleugel in de katholieke politiek C.Woeste, A travers dix années

(1885-1895) (2 dln., Brussel, 1895) en Echos des luttes contemporaines (1895-1905)
(2 dln., Brussel, 1906). A. Simon publiceerde Réunions des Evêques de Belgique
1868-1883 in 1961 (Leuven).
Belangrijke documenten vindt men in E. Vandersmissen, Léopold II et Beernaert,

d'après leur correspondance inédite (2 dln., Brussel, 1920).
Van drie leidende Nederlandse rooms-katholieken bestaan uitvoerige

levensbeschrijvingen, waarin veel gegevens te vinden zijn en hun deugden bezongen
worden: G. Brom, Alfons Ariëns (2 dln., Amsterdam, 1941); J. Colsen, Poels
(Roermond, 1955) en J.P. Gribling, P.J.M. Aalberse 1871-1948 (Utrecht, 1961).
J.M. Vellinga, Talma's sociale arbeid (Hoorn, 1941) en T. de Ruiter, Minister A.S.
Talma. Een historisch-ethische studie over de corporatieve gedachte in de
Christelijk-sociale politiek van Nederland (Franeker, 1946) bestuderen de
protestantse versie van de christen-democratie.
Twee hoogst belangrijke studies van A.J.C. Rüter brengen licht in de geschiedenis

van het Nederlandse socialisme van deze tijd: ‘Hoofdtrekken der Nederlandse
arbeidersbeweging in de jaren 1876 tot 1886’ (1938-1939, herdrukt in zijn Historische
studies over mens en samenleving, Leiden, 1967, 36-165) en De spoorwegstakingen
van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland (Leiden, 1935). De
oorsprongen van het Nederlandse communisme zijn nogal egocentrisch beschreven
door W. van Ravesteyn, De wording van het communisme in Nederland 1907-1925
(Amsterdam, 1948) enmet grotere objectiviteit door A.A. de Jonge, Het communisme
in Nederland. De geschiedenis van een politieke partij (Den Haag, 1972). Het verzet
van Hendrik de Man binnen de Belgische socialistische partij is beschreven in de
biografieën van P. Dodge, Beyond Marxism. The Faith and Works of Hendrik de
Man (Den Haag, 1966) enM. Claeys-van Haegendoren, Hendrik deMan (Antwerpen,
1972).
Het is overbodig hier nog eens de titels af te drukken van de werken over koloniale

geschiedenis, vermeld in hfdst. VII; toe te voegen: Wm. R. Louis en J. Stengers ed.,
E.D. Morel's History of the Congo Reform Movement (Oxford, 1968). Onderdelen
van de economische expansie van België zijn kort geleden bestudeerd door J.P.
McKay, Pioneer for Profit, Foreign Entrepreneurship and Russian Industrialization
1885-1913 (Chicago, 1970) en G. Kurgan-van Hentenryk, Léopold II et les groupes
financiers belges en Chine. La politique royale et ses prolongements (1895-1914)
(Brussel, 1972).
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VII. 1914-1940

In de internationale reeks werken over de economische en sociale geschiedenis
van de EersteWereldoorlog bevat de afdeling België een aantal uitstekende boeken:
C. de Kerchove de Denterghem, L'industrie belge pendant l'occupation allemande
1914-1918 (Parijs, z.j.); E. Mahaim, Le secours de chômage en Belgique pendant
l'occupation allemande (Parijs, z.j.); A. Henry, Le ravitaillement de la Belgique
pendant l'occupation allemande (Parijs, z.j.); F. Passelecq, Déportation et travail
forcé des ouvriers et de la population civile de la Belgique occupée (1916-1918)
(Parijs, z.j.); J. Pirenne et M. Vauthier, La législation et l'administration allemandes
en Belgique (Parijs, z.j.). Al deze werken waren opgezet als voorstudies voor het
boek van Belgiës nationale geschiedschrijver H. Pirenne (zelf tijdens de oorlog naar
Duitsland gedeporteerd), La Belgique et la Guerre Mondiale (Parijs, z.j.) in dezelfde
reeks. Pirennes synthese is even briljant als zijn Histoire de Belgique. Het bij tijden
retorisch klinkende, extreme patriottisme van de auteur verhinderde hem niet ook
de minder verheven kanten van de werkelijkheid te zien. Zijn behandeling van de
Vlaamse Beweging is echter volstrekt inadequaat.
Het werk over La Belgique et la guerre, dat van 1920 tot 1923 in vier lijvige delen

te Brussel verscheen, bevat veel karakteristieke illustraties en een rijke tekst: I, G.
Henry, La vie matérielle de la Belgique durant la Guerre Mondiale; II, J. Cuvelier,
L'invasion allemande; III, Lt.-Kolonel Tasnier en R. van Overstraeten, Les opérations
militaires; IV, A. de Ridder, Histoire diplomatique (1914-1918). De toon en intentie
van het werk zijn in hoge mate patriottisch en zeer nadrukkelijk gericht tegen de
Vlaamse activisten, die in deel I (99) beschreven worden als ‘des professeurs et
des fonctionnaires besoigneux, chargés de famille, dont la mauvaise économie
domestique en faisait, avant la guerre, la proie habituelle des usuriers. Certains
étaient tout simplement des vicieux que l'alcool ou la débauche avaient prédisposés
aux capitulations honteuses mais lucratives’ - Er bestaat geen nieuwer en minder
eenzijdig werk over deze periode als geheel. In zijn onverbloemd pro-Vlaamse maar
streng wetenschappelijke studie van Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis
van de jaren 1914-1940 (2de dr., Utrecht, 1969) besteedt de Nederlandse historicus
A.W. Willemsen veel ruimte aan de oorlogsjaren. Mieke Claeys-van Haegendoren
geeft eveneens een overzicht van de oorlogstijd in haar belangrijke werk over 25
jaar Belgisch socialisme. Evolutie van de verhouding van de Belgische
Werkliedenpartij, tot de parlementaire democratie in België van 1914 tot 1940
(Antwerpen, 1967).
Uiteraard komt de oorlog eveneens uitvoerig ter sprake in de mooie biografie van

Albert I, Koning der Belgen door J. Willequet (Amsterdam-Brussel, 1979) die ook
voor de na-oorlogse tijd van belang is. Interessante bijdragen vindt men in de
Handelingen van het colloquium ‘Koning Albert’ (Brussel, 1976).
De geschiedenis van Nederland in deze oorlogsjaren heeft nauwelijks tot discussie

geleid. P.H. Ritter Jr., De donkere poort (2 dln., Den Haag, 1931) is een goed
geschreven, goed geïnformeerd overzicht van toestanden en gebeurtenissen. C.
Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog (3 dln., Groningen, 1971-1973) gaat, de
ambitieuze titel ten spijt, niet verder dan een verhaal van gebeurtenissen en politiek
in verband met de internationale positie van Nederland; het is vrijwel uitsluitend
gebaseerd op de documenten die de auteur heeft uitgegeven in de reeks Bescheiden
betreffende de buitenlandse politiek van Nederland (supra I F). H. Brugmans ed.,
Nederland in den oorlogstijd (Amsterdam, 1920), door verschillende auteurs
geschreven, bevat nuttig materiaal. C.A. van Manen, De Nederlandsche Overzee
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monument van zo enorme proporties, dat het niet erg bruikbaar is, maar het is een
rijke bron van informatie.
Het onderzoek betreffende het interbellum is nog niet ver genoeg gevorderd om

tot een vruchtbare discussie op wetenschappelijk niveau te leiden. Een aantal
Nederlandse specialisten op het gebied van de politieke wetenschappen hebben
interessante gedachten geopperd omtrent de structuur en de politiek van dit tijdvak,
maar hebben hun aandacht vooral gevestigd op de ontwikkeling na 1945. Niettemin
heeft hun analyse van de zgn. verzuiling in Nederland, en in wat mindere mate in
België, bepaalde elementen van het interbellum aanzienlijk verhelderd. Zie H.
Daalder, ‘Leiding en lijdelijkheid in de Nederlandse politiek’, herdrukt in Res Publica,
IX (1967), 5-27; A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse
politiek (Amsterdam, 1968) en L. Huyse, die een poging deed om de door zijn
Nederlandse voorgangers uitgewerkte concepties op de situatie in België toe te
passen in De niet-aanwezige staatsburger (Antwerpen, 1969) en Passiviteit,
pacificatie en verzuiling in de Belgische politiek (Antwerpen, 1970). Het onderzoek
gaat intussen voort en zal in de nabije toekomst waarschijnlijk nog veel publikaties
opleveren. Een marxistisch georiënteerde bijdrage gaf S. Stuurman in zijn wel erg
breed opgezette maar zonder twijfel interessante Verzuiling, kapitalisme en patriciaat
(Nijmegen, 1983).
Afgezien van het korte, heldere, maar onvermijdelijk enigszins oppervlakkige boek

van F. van Kalken, Entre deux guerres. Esquisse de la vie publique en Belgique de
1918 à 1940 (2de dr., Brussel, 1945) zijn er geen algemene werken over de
geschiedenis van Nederland en België tussen beide wereldoorlogen. Het eerste
deel van het grootse werk van L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog (Den Haag, 1969) is grotendeels een geschiedenis van het
interbellum (72-724). Daar dit deel de inleiding moest vormen tot De Jongs eigenlijke
onderwerp, de Tweede Wereldoorlog, neigt de auteur ertoe de nadruk te leggen op
het feit dat in militair, moreel en politiek opzicht de conservatieve Nederlandse
samenleving van de jaren 1920 en 1930, zonder begrip voor de gevaren die haar
bedreigden, slecht voorbereid was op de oorlog. Dit is zonder meer juist, maar doet
niet aan alle aspecten recht.
De Histoire de la Belgique contemporaine, 1904-1970 (Brussel, 1975) bevat

voortreffelijke bijdragen.
Een betrouwbare analyse van de Belgisch-Nederlandse diplomatieke betrekkingen

vormt C.A. van der Klaauw, Politieke betrekkingen tussen Nederland en België
1919-1939 (Leiden, 1953). De buitenlandse politiek van België is het onderwerp
van de Belgische historicus O. de Raeymaeker, België's internationaal beleid
1919-1939 (Brussel, 1945), de Amerikaanse Jane K. Miller, Belgian Foreign Policy
between two Wars, 1919-1940 (New York, 1951) - een niet zeer geslaagd boek -
en D.O. Kieft, Belgium's Return to Neutrality (Oxford, 1972). Ch. de Visscher en F.
van Langenhove gaven een aantal documenten uit, die echter weinig nieuws
opleveren: Documents diplomatiques belges 1920-1940 (5 dln., Brussel, 1964-1966).
F. van Langenhove baseerde zijn La Belgique en quête de sécurité (Brussel, 1969)
op deze documenten en geeft het standpunt van het Belgische Departement van
Buitenlandse Zaken weer. Over de Nederlandse buitenlandse politiek van deze
jaren bestaat geen afzonderlijke studie.
Men zie voor België nu ook G. Provoost, Vlaanderen en het militair-politiek beleid

in België tussen de twee wereldoorlogen. Het Frans-Belgisch militair akkoord van
1920 (2 dln., Leuven, 1976-1977).
Zie voor de economische geschiedenis de Histoire économique de la Belgique

1914-1939 van Baudhuin (supra, I E) en wat Nederland betreft het collectieve werk
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waarin, onder meer, de opmerkelijke studies van F.J.H.M. van der Ven, Economische
en sociale opvattingen in Nederland (geschreven vanuit rooms-katholiek standpunt)
en F.A.G. Keesing, De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie
van de economische overheidspolitiek 1918-1939. Zie ook J. de Vries, De
Nederlandse economie tijdens de 20ste eeuw (Antwerpen, 1973) en P.W. Klein,
‘Depressie en beleid tijdens de jaren dertig’, Lof der historie (Rotterdam, 1973),
289-335.
Men zie voor België nu ook H. van der Wee en K. Tavernier, De Nationale Bank

van België en het monetaire gebeuren tussen de twee wereldoorlogen (Brussel,
1975) en voor Nederland P.W. Klein en G.J. Borger, ed., De jaren dertig. Aspecten
van crisis en werkloosheid (Amsterdam, 1978).
Op het gebied van de politieke geschiedenis kunnen aan de in voorafgaande

paragrafen genoemde titels enkele belangrijke werken worden toegevoegd. C.H.
Höjer, een Zweedse politicoloog, geeft een uitstekende korte analyse van Le régime
parlementaire belge de 1918 à 1940 (herdrukt Brussel, 1969). In een omvangrijk
boek maakt J. Beaufays een vergelijkende studie van Les partis catholiques en
Belgique et aux Pays-Bas 1918-1958 (Brussel, 1973). Dit is een rijke bron van
betrouwbare informatie, die de auteur systematisch rangschikt en zorgvuldig
analyseert.
De Nederlandse reder E. Heldring liet een dagboek na van enorme omvang,

waarin hij zijn persoonlijke reacties neerschreef op de gebeurtenissen van de dag
en op de mensen die hij ontmoette, evenals allerlei inlichtingen en geruchten die
hem ter ore kwamen: J. de Vries ed., Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring
(1871-1954) (3 dln., Groningen, 1970).
Eenmerkwaardig document betreffende het intellectuele leven in Nederland vormt

de correspondentie van Menno ter Braak en E. du Perron, uitgegeven door H. van
Galen Last: Briefwisseling 1930-1940 (4 dln., Amsterdam, 1962-1967).

VIII. 1940-1980

In deel XV van de [Nieuwe] Algemene Geschiedenis der Nederlanden (Haarlem,
1982) 461-489 vindt men een beredeneerde bibliografie van grote omvang over
Nederland en België in de periode 1940-1980. Wie haar doorleest wordt getroffen
door de onsamenhangendheid ervan. Er is veel geschreven over alle mogelijke
aspecten van het tijdvak en daaronder is heel wat belangwekkends. De vragen
echter die wij over gebeurtenissen en verschijnselen in deze jaren stellen, de
problemen die wij menen te moeten oplossen, de thema's die wij van betekenis
achten kunnen blijkbaar nog niet op een zo overzichtelijke manier worden geordend
en gerangschikt dat zij zich lenen tot een enigszins systematische behandeling en
een enigszins coherente discussie. Twee oorzaken verklaren dit afdoende. De
belangrijkste is zonder twijfel dat historici met betrekking tot oudere perioden hun
studie beginnen met de kennis van de afloop. Zij weten hoe het de verschijnselen,
personen en gebeurtenissen die zij onderzoeken later is vergaan en zijn daardoor
in staat schijn en wezen, belangrijke en onbelangrijke activiteiten, vruchtbare en
onvruchtbare initiatieven beter te onderscheiden dan wij ten aanzien van de eigen
tijd kunnen. Het ontbreken van dit selectiecriterium, gecombineerdmet onze behoefte
ons dingen te herinneren en in de collectieve herinnering te bewaren die wij toen
we ze beleefden als ingrijpend hebben ervaren, leidt tot de produktie van veel
detailwerk dat soms moeilijk in een geheel valt in te passen. De onoverzienbare
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hoeveelheid publikaties die in 1985 aan de Tweede Wereldoorlog is gewijd bevat
talloze voorbeelden van dat genre geïsoleerde verhalen en beschouwingen.
Misschien is er overigens nog een derde oorzaak die de situatie verklaart: de onwil
van historici zelf om door middel
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van een poging tot synthese de door hen veronderstelde hoofdlijnen van het
gebeuren aan te duiden en te interpreteren en zodoende de aanzet te geven tot
een discussie die niet slechts de nauwkeurigheid van het feitelijke verslag noch
alleen de morele beoordeling van mensen, bewegingen en verschijnselen betreft.
Sociologen, politicologen, economen en uitstekende journalisten hebben
langzamerhand waarschijnlijk voldoende materiaal en ideeën bijeengebracht om
zulke syntheses mogelijk te maken.
Het is de vraag of Louis de Jongs beroemdemaar nog niet voltooide Het Koninkrijk

der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dat sinds 1969 aan het verschijnen
is en eind 1985 tot elf delen in 23 banden met een totaal van meer dan 13 000
bladzijden was gevorderd, als een synthese kan worden beschouwd. Daartoe is de
omvang te groot en de informatie te overstelpend. Het werk kan uiteraard niet anders
dan als een uitzonderlijke prestatie worden bewonderd en gewaardeerd en zal voor
ieder die zich met de periode bezighoudt ook in de verre toekomst van fundamentele
betekenis blijven. In de loop van de jaren is er heel wat interessante commentaar
en kritiek op verschenenmaar deze heeft meestal niet tot doel gehad de grondslagen,
de interpretatie, de stijl, de functie van het geschrift te bespreken. Degene die zich
eens aan de studie daarvan zal zetten, zal zich gedwongen zien het grote werk te
plaatsen in het geheel van de publikaties over de Nederlandse geschiedenis tijdens
de Tweede Wereldoorlog en dat zal hem of haar niet licht vallen. Ook al voordat in
1985 ter gelegenheid van de herdenkingen in dat jaar grote hoeveelheden boeken
en artikelen over het onderwerp werden geproduceerd was de bibliografie mateloos
uitgedijd. In een lezing uit 1982 (‘The Historiography of the Netherlands in the Second
World War’ in A.C. Duke en C.A. Tamse ed., Clio's Mirror: Historiography in Britain
and the Netherlands, Zutphen, 1985, blz. 219) vermeldt L. de Jong dat er op die
datum ongeveer 3 000 Nederlandse boeken over het onderwerp beschikbaar waren
en dat er in de jaren 1978 tot 1982 gemiddeld twee per week verschenen. Trouwens
ook in de letterkunde (en de film) blijft de bezettingstijd een geliefd thema: cf. A.G.H.
Anbeek van der Meijden, ‘De Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse roman’, in
D. Barnouw, M. de Keizer, G. van der Stroom ed., 1940-1945: Onverwerkt verleden?
(Utrecht, 1985) 73-87.
Het bronnenmateriaal verzameld in het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

(RIOD) waarvan De Jong van 1945 tot 1979 de directeur was, is zo groot dat een
individu twee eeuwen nodig zou hebben om het door te lezen. Voor zijn werk
gebruikte De Jong naar eigen schatting (loc.cit, 223) er misschien slechts 5% van.
Bronnenpublikaties zijn er ook, van velerlei soort en omvang, om te beginnen
Enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten
van het onderzoek (8 dln in 19 banden, Den Haag, 1949-1956. Het geheel beslaat
ongeveer 30 000 bladzijden). Het RIOD zelf publiceerde diverse bronnenedities o.a.
Het proces Mussert (Den Haag, 1948); Max Blokzijl. Zijn berechting, veroordeling,
executie (Amsterdam, 1946); Van Genechten. Zijn berechting en veroordeling
(Amsterdam, 1946); Het proces Christiansen (Den Haag, 1950); Het proces Rauter
(Den Haag, 1952); Correspondentie van Mr. M.M. Rost van Tonningen, I (ed. E.
Fraenkel-Verkade, Den Haag, 1967); De ss en Nederland. Documenten uit de
ss-archieven, 1935-1945 (ed. N.K.C.A. in 't Veld, 2 dln, Den Haag, 1976); Het woord
als wapen: keur uit de ondergrondse pers (Den Haag, 1952); Dagboekfragmenten,
1940-1945 (Den Haag, 1954). Monografieën die uit het RIOD zijn voortgekomen zijn,
o.a.J. Presser, Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse
jodendom, 1940-1945 (2 dln, Den Haag, 1965); B.A. Sijes, De razzia van Rotterdam
10-11 november 1944 (Den Haag, 1951); idem, De Februaristaking 25-26 februari
1941 (Den Haag, 1964) en De arbeidsinzet. De gedwongen arbeid van Nederlanders
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in Duitsland 1940-1945 (Den Haag, 1966); P.J. Bouman, De April-Meistakingen van
1943 (Den Haag, 1950); A.J.C. Rüter, Rijden en staken. De Nederlandse spoorwegen
in oorlogstijd (Den Haag, 1960); L.E. Winkel, De ondergrondse pers 1940-45 (Den
Haag, 1954); P. Sanders, Het Nationaal Steun Fonds. Bijdrage tot de geschiedenis
van het verzet, 1941-1945 (Den Haag, 1960); D. Giltay Veth en A.J. van der Leeuw,
Rappori... inzake de
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activiteiten van drs. F. Weinreb gedurende de jaren 1940-45 (2 dln, Den Haag,
1976).
Ook van buiten het RIOD komen belangrijke studies, waarvan hier vooral genoemd

wordt G.M.T. Trienekens, Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening
1940-1945 (Utrecht, 1985). In het algemeen is het vaak nuttig het oudere
verzamelwerk Onderdrukking en verzet. Nederland in oorlogstijd (4 dln,
Arnhem-Amsterdam, z.j.) op te slaan. Goed, evenwichtig en kernachtig is het boek
vanW.Warmbrunn, The Dutch under GermanOccupation (Stanford-Londen, 1963),
in 1964 ook in het Nederlands uitgegeven. J.C.H. Blom probeerde in verschillende
artikelen enige discussie op gang te brengen. Men zie o.a. ‘The Second World War
and Dutch Society: Continuity and Change’ in Britain and the Netherlands, IV (ed.
A.C. Duke en C.A. Tamse, Den Haag, 1977) 228-248, en zijn oratie In de ban van
goed en fout. Wetenschappelijke geschiedschrijving over de bezettingstijd in
Nederland (Bergen, 1983). Een interessante eigen visie op het tijdvak gaf de auteur
in zijn bijdrage aan de NAGN, XV, 55-94.
België heeft zo'n enorme belangstelling voor de bezettingstijd niet gekend, al trekt

de televisieserie van Maurice de Wilde over België in de Tweede Wereldoorlog (die
nog wordt voortgezet en waarvan de teksten bij de Nederlandsche Boekhandel te
Antwerpen verschijnen) zeer grote aandacht en al is sinds enige tijd in Brussel een
Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de TweedeWereldoorlog
gevestigd dat vanaf 1970 Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog uitgeeft. Niet zonder verband met dit instituut zijn de twee volgende
boeken tot stand gekomen: J. Gérard-Libois en José Gotovitch, L'An 40. La Belgique
occupée (Brussel, 1971) en A. de Jonghe, Hitler en het politieke lot van België, I
(Antwerpen, 1972). Degelijk onderzoek werd gedaan door Els de Ben, De Belgische
dagbladpers onder Duitse censuur, 1940-1944 (Antwerpen, 1973) en Mark van den
Wijngaert, Het beleid van het comité van de secretarissen-generaal in België tijdens
de Duitse bezetting, 1940-1944 (Brussel, 1975). Over jodenvervolging en joods
verzet: Lucien Steinberg, Le comité de défense des Juifs en Belgique (Brussel,
1975) en over het verzet Henri Bernard, La résistance, 1940-1945 (Brussel, 1969).
Een poging om de collaboratie te verdedigen deed Arthur de Bruyne in zijn De
kwade jaren (4 dln, Antwerpen, 1971-1973). Over economische collaboratie schreef
John Gillingham, Belgian Business and the Nazi New Order (Gent, 1977); hij gaat
gedeeltelijk in tegen de stellingen van F. Baudhuin, L'économie belge sous
l'occupation, 1940-1944 (Brussel, 1945). Van duurzaam belang zijn de eigentijdse
notities van Paul Struye, L'évolution du sentiment public en Belgique sous
l'occupation allemande (Brussel, 1945). Van bijzonder belang is het boek van J.
Stengers, Aux origines de la question royale. Léopold III et le gouvernement. Les
deux politiques belges de 1940 (Parijs, 1980). Men zie verder de bibliografische
overzichten die W.C. Meyers in de Mededelingen van het bovengenoemde
Navorsingscentrum publiceert en de notities in NAGN, XV, 463-464.
Het is opmerkenswaard dat de historici in Nederland en België zich tot nu toe

hebben beperkt tot de studie van wat binnen de landsgrenzen gebeurde en bij de
beoordeling van personen of bewegingen die in die periode actief waren zuiver
nationale criteria gebruiken. Aangezien zeer grote delen van Europa toen door de
Duitsers waren bezet, zou het interessant zijn een comparatieve studie van de
verschillende bezettingsregimes en de reacties erop te maken waardoor de normen
die redelijkerwijs door de latere beschrijver kunnen worden toegepast bij de
waardering van de houding der onderdrukte bevolkingen met grotere precisie en
voorzichtigheid bepaald kunnen worden. Maar zelfs de bezettingsgeschiedenissen
van België en Nederland zijn nog nooit, behalve in de meest algemene termen, met
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elkaar vergeleken. Er kan geen twijfel aan bestaan dat een verdere ontwikkeling
van het wetenschappelijke onderzoek naar de Duitse tijd meer zin zal krijgen wanneer
het principieel comparatistisch wordt opgezet.
De bibliografie over de naoorlogse periode (1945-1973) kan om al genoemde

redenen uit niet veel meer dan een opsomming van een grote hoeveelheid titels
bestaan en het heeft geen zin die hier af te drukken. In de noten van de hoofdstukken
XII en XIII wordt een aantal genoemd. Bovendien zij nogmaals verwezen naar de
bibliografie in deel XV van de NAGN, naar perio-
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dieken als Studia Diplomatica, Internationale Spectator, Res Publica, Acta Politica,
Economisch-Statistische Berichten, Cahiers économiques de Bruxelles en andere
gespecialiseerde bladen en naar het overvloedige documentatiemateriaal dat door
de verschillende ministeries en de nationale banken in beide landen wordt verspreid.
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Ministeries België, 1831-1974

Afkortingen:
BSP = Belgische Socialistische Partij
BWP = Belgische Werklieden Partij
CVP = Christelijke Volks Partij
Comm. = Communistische Partij
Lib. = Liberale Partij
PSB = Parti Socialiste Belge
PSC = Parti Social Chrétien
PLP = Parti de la Liberté et du Progrès
PVV = Partij voor Vrijheid en Vooruitgang
RK = Rooms-Katholieke Partij
UDB = Union Démocratique Belge

Min. F. de Muelenaere, 26 juli 1831-17 sept. 1832. Unionistisch
Min. A. Goblet-J. Lebeau-Ch. Rogier, 20 okt. 1832-1 aug. 1834. Unionistisch
Min. B.T. de Theux, 4 aug. 1834-6 apr. 1840. Unionistisch
Min. J. Lebeau, 18 apr. 1840-13 apr. 1841. Lib.
Min. J.B. Nothomb, 13 apr. 1841-19 juni 1845. Unionistisch
Min. S. van de Weyer, 30 juli 1845-7 mrt 1846. Unionistisch
Min. B.T. de Theux-J. Malou, 31 mrt 1846-12 aug. 1847. RK
Min. Ch. Rogier, 12 aug. 1847-28 sept. 1852. Lib.
Min. H. de Brouckère, 31 okt. 1852-2 mrt 1855. Lib. zakenkabinet
Min. P. de Decker, 30 mrt 1855-30 okt. 1857. Unionistisch
Min. Ch. Rogier-H.J.W. Frère-Orban, 9 nov. 1857-21 dec. 1867. Lib.
Min. H.J.W. Frère-Orban, 3 jan. 1868-16 juni 1870. Lib.
Min. J. d'Anethan, 2 juli 1870-1 dec. 1871. RK
Min. B.T. de Theux-J. Malou, 7 dec. 1871-11 juni 1878. RK
Min. H.J.W. Frère-Orban-P. van Humbeeck, 18 juni 1878-10 juni 1884. Lib.
Min. J. Malou-Ch. Woeste-V. Jacobs, 16 juni-26 okt. 1884. RK
Min. A. Beernaert, 26 okt. 1884-17 mrt 1894. RK
Min. J. de Burlet, 26 mrt 1894-25 febr. 1896. RK
Min. P. de Smet de Naeyer (1), 25 febr. 1896-23 jan. 1899. RK
Min. J. Vandenpeereboom, 24 jan.-31 juli 1899. RK
Min. P. de Smet de Naeyer (II), 5 aug. 1899-12 apr. 1907. RK
Min. J. de Trooz, 1 mei-31 dec. 1907. RK
Min. F. Schollaert, 9 jan. 1908-8 juni 1911. RK
Min. Ch. de Broqueville, 18 juni 1911- 1 juni 1918. RK, vanaf 1917 RK, Lib. en
BWP
Min. G. Cooreman, 1 juni-21 nov. 1918. RK, Lib., BWP
Min. L. Delacroix (I), 21 nov. 1918-17 nov. 1919. RK, Lib., BWP
Min. L. Delacroix (II), 2 dec. 1919-3 nov. 1920. RK, Lib., BWP
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Min. H. Carton de Wiart, 20 nov. 1920-20 nov. 1921. RK, Lib., BWP
Min. G. Theunis (I), 16 dec. 1921-5 apr. 1925. RK, Lib.
Min. A. vande Vyvere, 13 mei 1925. RK
Min. P. Poullet-E. Vandervelde, 17 juni 1925-8 mei 1926. RK, BWP
Min. H. Jaspar (I), 20 mei 1926-21 nov. 1927. RK, Lib., BWP
Min. H. Jaspar (II), 22 nov. 1927-21 mei 1931. RK, Lib.
Min. J. Renkin, 5 juni 1931-18 okt. 1932. RK, Lib.
Min. Ch. de Broqueville, 22 okt. 1932-13 nov. 1934. RK, Lib.
Min. G. Theunis (II), 20 nov. 1934-19 mrt 1935. RK, Lib.
Min. P. van Zeeland (I), 25 mrt 1935-26 mei 1936. RK, Lib., BWP
Min. P. van Zeeland (II), 13 juni 1936-25 okt. 1937. RK, Lib., BWP
Min. P.E. Janson, 23 nov. 1937-13 mei 1938. RK, Lib., BWP
Min. P.H. Spaak, 15 mei 1938-9 febr. 1939. RK, Lib., BWP
Min. H. Pierlot (I), 21 febr.-27 febr. 1939. RK, BWP
Min, H. Pierlot (II), 18 apr.-3 sept. 1939. RK, Lib.
Min. H. Pierlot (III), 3 sept. 1939-10 mei 1940. RK, Lib., BWP
Min. H. Pierlot (IV), 1940-1944 te Londen. RK, Lib., BWP
Min. H. Pierlot (V), 27 sept. 1944-7 febr. 1945. RK, Lib., BWP, Comm.
Min. A. van Acker (I), 12 febr.-2 aug. 1945. RK, Lib., BWP, Comm.
Min. A. van Acker (II), 2 aug. 1945-9 jan. 1946. BSP, Lib., Comm., UDB
Min. P.H. Spaak (I), 13-19 mrt 1946. BSP
Min. A. van Acker (III), 31 mrt-10 juli 1946. BSP, Lib., Comm.
Min. C. Huysmans, 3 aug. 1946-12 mrt 1947. BSP, Lib., Comm.
Min. P.H. Spaak (II), 20 mrt 1947-27 juni 1949. BSP, CVP
Min. G. Eyskens (I), 11 aug. 1949-6 juni 1950. CVP, Lib.
Min. J. Duvieusart, 8 juni-11 aug. 1950. CVP
Min. J. Phollien, 16 aug. 1950-9 jan. 1952. CVP
Min. J. van Houtte, 15 jan. 1952-12 apr. 1954. CVP
Min. A. van Acker (IV), 22 apr. 1954-2 juni 1958. BSP, Lib.
Min. G. Eyskens (II), 23 juni-6 nov. 1958. CVP
Min. G. Eyskens (III), 6 nov. 1958-27 mrt 1961. CVP, Lib.
Min. Th. Lefèvre-P.H. Spaak, 25 apr. 1961-24 mei 1965. CVP, BSP
Min. P. Harmel-A. Spinoy, 27 juli 1965-11 febr. 1966. CVP, BSP
Min. P. Vandenboeynants- W. de Clercq, 19 mrt 1966-7 febr. 1968. CVP, PVV
Min. G. Eyskens-J. Merlot/A. Cools, 17 juni 1968-8 nov. 1971. CVP, PSC, BSP
Min. G. Eyskens-A. Cools (II), 21 jan.-22 nov. 1972. CVP, PSC, BSP, PSB
Min. E. Leburton-L. Tindemans-W. de Clercq, 26 jan. 1973-19 jan. 1974. BSP,
PSB, CVP, PSC, PVV, PLP
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Ministeries Nederland, 1848-1973

Afkortingen:
ARP = Antirevolutionaire Partij
CHU = Christelijk-Historische Unie
Cons. = Conservatieven
KVP = Katholieke Volks Partij
Lib. = Liberalen
Mod. = Moderaten (of conservatief-liberalen)
PvdA = Partij van de Arbeid
RK = Rooms-Katholieken
RKSP = Rooms-Katholieke Staats Partij
SDAP = Sociaal-Democratische Arbeiders Partij
VDB = Vrijzinnig-Democratische Bond
VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Georganiseerde politieke partijen ontwikkelden zich in Nederland laat. Tot aan het
einde van de negentiende eeuw is het vaak onmogelijk het politieke karakter van
een kabinet nauwkeurig te bepalen. De in het volgende overzicht om praktische
redenen aangegeven aanduidingen weerspiegelen dan ook lang niet altijd de politieke
werkelijkheid die nog niet door middel van partijnamen kon worden vastgelegd.

Min. G. Schimmelpenninck, 25 mrt-21 nov. 1848. Cons.
Min. D. Donker Curtius, 21 nov. 1848-1 nov. 1849. Lib.
Min. J.R. Thorbecke (I), 1 nov. 1849-19 apr. 1853. Lib.
Min. F.A. van Hall (I), 19 apr. 1853-1 juli 1856. Mod.
Min. J.J.L. van der Brugghen, 1 juli 1856-18 mrt 1858. ARP, Cons.
Min. J.J. Rochussen, 18 mrt 1858-23 febr. 1860. Mod., Lib., Cons.
Min. F.A. van Hall (II), 23 febr. 1860-14 mrt 1861. Mod.
Min. J.P.P. van Zuylen van Nijevelt, 14 mrt 1861-1 febr. 1862. Cons.
Min. J.R. Thorbecke (II), 1 febr. 1862-10 febr. 1866. Lib.
Min. I.D. Fransen van de Putte, 10 febr.-30 mei 1866. Lib.
Min. P. Mijer-J.P.J.A. van Zuylen-J. Heemskerk, 1 juni 1866-4 juni 1868. Cons.
Min. P.P. van Bosse-C. Fock, 4 juni 1868-4 jan. 1871. Lib.
Min. J.R. Thorbecke (III), 4 jan. 1871-6 juli 1872. Lib.
Min. G. de Vries-J.H. Geertsema, 6 juli 1872-27 aug. 1874. Lib., Cons.
Min. J. Heemskerk (I), 27 aug. 1874-3 nov. 1877. Cons.
Min. J. Kappeyne van de Coppello, 3 nov. 1877-20 aug. 1879. Lib.
Min. C.T. van Lynden van Sandenburg, 20 aug. 1879-23 apr. 1883. ARP, Lib.,
Cons.
Min. J. Heemskerk (II), 23 apr. 1883-21 apr. 1888. Cons.
Min. A.E. Mackay, 21 apr. 1888-21 aug. 1891. ARP, RK
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Min. G. van Tienhoven, 21 aug. 1891-9 mei 1894. Lib.
Min. J. Roëll, 9 mei 1894-27 juli 1897. Lib.
Min. N.G. Pierson, 27 juli 1897-1 aug. 1901. Lib.
Min. A. Kuyper, 1 aug. 1901-17 aug. 1905. ARP, RKSP
Min. T.H. de Meester, 17 aug. 1905-12 febr. 1908. Lib. ARP, RKSP
Min. T. Heemskerk, 12 febr. 1908-29 aug. 1913. ARP, RKSP
Min. P.W.A. Cort van der Linden, 29 aug. 1913-9 sept. 1918. Lib.
Min. C.J.M. Ruys de Beerenbrouck (1), 9 sept. 1918-18 sept. 1922. ARP, CHU,
RKSP
Min. C.J.M. Ruys de Beerenbrouck (II), 18 sept. 1922-4 aug. 1925. ARP, CHU,
RKSP
Min. H. Colijn (I), 4 aug. 1925-8 mrt 1926. ARP, CHU, RKSP
Min. D.J. de Geer (I), 8 mrt 1926-10 aug. 1929. ARP, CHU, RKSP
Min. C.J.M. Ruys de Beerenbrouck (III), 10 aug. 1929-26 mei 1933. ARP, CHU,
RKSP
Min. H. Colijn (II en III), 26 mei 1933-24 juni 1937. ARP, CHU, RKSP, VDB
Min. H. Colijn (IV), 24 juni 1937-25 juli 1939. ARP, CHU, RKSP
Min. H. Colijn (V), 25 juli-10 aug. 1939. ARP, CHU, Lib.
Min. D.J. de Geer (II), 10 aug. 1939-3 sept. 1940. ARP, CHU, RKSP, VDB,
SDAP
Min. P.S. Gerbrandy (I), 3 sept. 1940-27 juli 1941
Min. P.S. Gerbrandy (II), 27 juli 1941-23 febr. 1945
Min. P.S. Gerbrandy (III), 23 febr.-24 juni 1945
Min. W. Schermerhorn-W. Drees, 24 juni 1945-3 juli 1946
Min. L.J.M. Beel (I), 3 juli 1946-7 aug. 1948. KVP, PvdA
Min. W. Drees (I), 7 aug. 1948-15 mrt 1951. PvdA, KVP, CHU, VVD
Min. W. Drees (II), 15 mrt 1951-2 sept. 1952. PvdA, KVP, CHU, VVD
Min. W. Drees (III), 2 sept. 1952-13 okt. 1956. PvdA, KVP, ARP, CHU
Min. W. Drees (IV), 13 okt. 1956-22 dec. 1958. PvdA, KVP, ARP, CHU
Min. L.J.M. Beel (II), 22 dec. 1958-19 mei 1959. KVP, ARP, CHU
Min. J.E. de Quay, 19 mei 1959-24 juli 1963. KVP, ARP, CHU, VVD
Min. V.G.M. Marijnen, 24 juli 1963-14 apr. 1965. KVP, ARP, CHU, VVD
Min. J.M.L.Th. Cals, 14 apr. 1965-22 nov. 1966. KVP, PvdA, ARP
Min. J. Zijlstra, 22 nov. 1966-6 juli 1967. ARP, KVP
Min. P.J.S. de Jong, 4 apr. 1967-6 juli 1971. KVP, ARP, CHU, VVD
Min. B.W. Biesheuvel, 6 juli 1971-11 mei 1973. ARP, CHU, KVP, VVD, DS'70
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Personen- en zakenregister

A

Aalberse, P.J.M., 125
Aalst, C.J.K. van, 32
Abako, 292, 293
Accommodatiepolitiek in WO II, 153 e.v., 157 e.v., 167, 171, 175, 180, 181,
183, 184, 191
Acker, Achille H. van, 212, 224, 225, 270, 272, 273
Acta Politica, 337
Action française, 74, 75, 171
Activisten, Vlaamse, in WO I, 21-25, 27, 103, 107, 113-115 159, 166
AKU, 126
Albert, Koning, 9-12, 27, 41-43, 45, 102, 145, 148
Algemeen Belgisch Vakverbond, 217, 242, 347, 348
Algemeene Bankvereeniging, 129
Algemene Ouderdomswet, 233
Alldeutscher Verband, 14
Amsberg, Claus von, 312, 313
Ankersmit, F.R., 374
Antirevolutionaire Partij (ARP), 37, 76-79, 165, 238, 331, 333
Antisemitisme, 97, 98. Zie ook Jodenvervolging
Antwerpen, in 1914, 10, 11, 30; in 1944, 194, 205
Appel, Karel, 276.
Arbeidsinzet, in WO II, 190 e.v.
Association des Juifs de Belgique, 179, 180

B

Baie, E., 23
Banning, Emile, 23, 43, 210, 268
Banning, W., 239
Banque belge du travail, 129
Barnich, G., 339
Barth, Karl, 239
Baudhuin, F., 116
Beatrix, Prinses, 312, 313
Becker, Raymond de, 171, 172
Beel, L.J.M., 231, 244, 252-254, 259
Belastingen, 117, 118, 124
Belgische Katholieke Unie, 69
Belgische Socialistische Partij (BSP), 215 e.v., 218, 220, 336, 338, 351, 352
Belgische Werklieden Partij (BWP), 10, 36, 42, 82-91, 93, 120 e.v., 162, 215,
217
Belgisch-Nederlandse betrekkingen, 43-45, 54, 57 e.v. Zie ook Benelux
Benelux, 261-268
Berlage, H.P., 316
Bernhard, Prins, 145, 201
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Bethmann Hollweg, Th. von, 14, 15
Bevolking (België), in interbellum, 116, 117; slachtoffers WO II, 205; na 1945,
230, 282, 337
Bevolking (Nederland), in interbellum, 116, 117, 188, 189; slachtoffers WO II,
205; na 1945, 230, 337-338
Biesheuvel, B., 335
Bilderdijk, Willem, 138, 315
Bilsen, A.A.J. van, 291
Binnenlandse Strijdkrachten, 201
Bissing, M.F. von, 12, 14, 15, 19, 23
Bloem, J.C., 139
Blok, P.J., 370, 371
Blok der Katholieken van België, 69
Bloy, Léon, 74
Boerenbond, 129
Boerenoorlog, 29
Boerenpartij, 324
Boetzelaer, C.G.W.H. van, 259
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Bolland, G.J.P.J., 97
Boogman, J.C., 371
Borms, August, 114
Boudewijn, Koning, 228, 281, 295
Bouman, P.J., 275
Bourgondië, 108
Braak, Menno ter, 140
Broqueville, Charles de, 8
Brussel, in 1914, 10, 25; en EEG, 210; verdrag van (1948), 263; Vrije Universiteit,
358; Université Libre, 177, 322
Buisseret, Auguste, 292, 293
Burger J.A.W., 274
Buset, Max, 271, 272

C

Cals, J.M.L.Th., 327, 334
Cauwelaert, Frans van, 24
Centraal Planbureau, 234
Charriaut, Henri, 7, 8
Christelijk-Democratische Unie, 238
Christelijke Ethische Partij, 137
Christelijke Volkspartij (CVP), 219, 220, 239, 336, 339, 352, 356, 357
Christelijk-Historische Unie (CHU), 37, 165, 238, 331
Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), 242, 330
Christen-democratie, in België, 42, 121 e.v.
Christen-Democratisch Appèl (CDA) 333
Christofoor, 188
Chroesjtsjov, N., 296
Churchill, W., 215
Claus, Hugo, 276
Clercq, Staf de, 109, 172
Cleveringa, R.P., 177
Cobra, 275, 276
Cohen, D., 179
Colijn, H., 49, 68, 74, 76-79, 123, 124, 130, 134, 137, 138, 178, 251, 277
Collaboratie, 159, 167 e.v.
Collard, L.J.E., 271
Comité de Défense des Juifs, 180
Comité de Lutte Syndicale, 186
Comité de Vigilance des intellectuels antifascistes, 97, 183
Commission for Relief, 17, 155
Communistische Federatie van Wallonië, 94
Communistische Partij Holland (CPH)/Communistische Partij Nederland (CPN),
37, 92, 96, 178, 186, 209,237,238,240-242
Communistische Partij van België, 93, 185, 186, 199, 209, 216, 217, 220, 226
Conscience africaine, 292
Constant (Nieuwenhuys), 276, 318
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Corneille (van Beverloo), 276
Corporatisme, 48, 71-74, 77, 79, 89, 109, 110, 119, 120, 125, 157, 242 e.v.
Zie ook Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
Cort van der Linden, P.W.A., 30, 31, 36
Costa, I. da, 315

D

Degrelle, Léon, 75, 76, 97, 98, 171, 172
Dehousse, Fernand, 348
Delacroix, Léon, 42
Delft, Technische Hogeschool, 177
Democraten ‘66 (D'66), 324-327
Derde Weg, 264
Destrée, Jules, 114, 343
Dienstplicht, België, 8, 65
Domela Nieuwenhuis, F., 38
Domela Nieuwenhuis Nyegaard, J.D., 21, 22, 25
Dooyeweerd, H., 79
Dotremont, Christian, 275, 276
Drees, W., 209, 231, 237, 244, 252, 260, 277, 278, 281, 312, 315, 333
Duijn, Roel van, 318

E

Economie (België), tijdens WO I, 13, 16, 20; in interbellum, 104, 116-131; in
WO II, 156, 158, 159, 186; schade WO II, 205; van 1945-1950, 210 e.v.; in
jaren 1950, 281 e.v.; in jaren 1960, 300 e.v., 303 e.v.
Economie (Nederland), tijdens WO I, 34 e.v.; in interbellum, 116-131; in WO
II, 156 e.v.; schade WO II, 205; van 1945-1950, 230 e.v.; in jaren 1950, 280
e.v.; in jaren 1960, 300 e.v., 303 e.v.
Eenheid door Democratie, 97, 183, 236
Eenheidsvakcentrale (EVC), 241, 242
Eenheidswet, 298 e.v., 341
Einthoven, L., 164
Eisenhower, D.D., 204
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Elias, H.J., 172, 173
Eupen, 45
Europese Beweging, 265, 266
Europese Defensiegemeenschap, 266
Europese Economische Gemeenschap, 210, 266-268, 360 e.v.
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, 267
Europese Kolen- en Staalgemeenschap, 266
Eyskens, Gaston, 100, 214, 227, 294, 298, 299, 341, 344, 358

F

Falkenhausen, A. von, 151
Falkenhausen, L. von, 150
Fascisme, 76 e.v., 94 e.v. Zie ook Nationaal-Socialistische Beweging, Rex en
Vlaamsch Front
Februaristaking, 178, 179
Federalisme, Belgisch, 25, 26, 340-360
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), 330
Francqui, Emile, 17, 18, 41, 42, 68, 123, 155
Frère-Orban, W., 262
Frontbeweging (1917), 27, 28, 106
Front des Francophones, 357
Fruin, R., 376, 377

G

Galopin, A., 154, 156, 159
Gaulle, Charles de, 311, 360-363
Geer, D.J. de, 49, 144, 196
Geëvolueerden (évolués) in Kongo, 288 e.v.
Geheim Leger, 187, 199
Geldzuivering, 211, 233
Gent, activisten te, 21; Vlaamse universiteit (1916), 20, 22-24; Universiteit, 41,
101, 102, 113, 114
Gerbrandy, P.S., 193, 197, 202, 237, 257
Gerretson, F.C., 58
Geyl, P., 110, 111
Gids, De, 315
Goedewaagen, T., 170
Gorter, Herman, 85, 139, 311, 317
Grondwet (België), herzieningen van 1970 en 1980, 358 e.v.
Grondwet (Nederland), van 1798, 374; van 1917, 36, 37; van 1922 en 1938,
72; van 1948, 252; van 1983, 301, 302
Gutt, C., 147, 148, 154, 156, 196, 211
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Habermas, J., 314
Hammarskjöld, D., 284
Harmel, P., 346, 363, 364
Hatta, M., 136, 248, 250, 253, 254
Havre, Le, Belgische regering te, 16-18, 22, 23, 28, 41, 42, 152
Hermans, W.F., 276
Heutsz, J.B. van, 78
Heuven Goedhart, G.J. van, 189
Hirschfeld, H.M., 157
Hitler, A., 73, 147-150, 161, 162, 167, 170, 175, 177, 181, 185, 197, 203, 204,
224
Hooge Raad van Arbeid, 125
Hoover, Herbert, 17
Huizinga, J., 139, 275, 302, 303, 376-378
Huysmans, Camille, 111, 114
Hymans, Paul, 42-45, 57, 62, 260

J

Jacquemotte, J., 93
Janssen, A.E., 121
Jaspar, M.H., 148
Jefferson, Thomas, 301
Jodenvervolging, 175 e.v.
Johannes XXIII, Paus, 330
Jong, P.J.S. de, 322, 334, 335
Jonge, B.C. de, 133, 134
Jong-Vlaanderen, 21, 22
Joodse Raad, 179, 180
Juliana, Prinses, Koningin, 145, 255, 281, 312

K

Karel, Prins-Regent, 224
Kasavoeboe, J., 295
Kat Angelino, A.D.A. de, 138
Katholieke Arbeidersbeweging (KAB), 242, 330
Katholieke Partij (België), 42, 68, 69, 73, 109, 110
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Katholieke Vlaamsche Volkspartij (KVV), 109, 110, 115
Katholieke Volkspartij (KVP), 239, 328 e.v.
Keynes, J.M., 84
Kiesrecht (België), 41; vrouwenkiesrecht, 226
Kiesrecht (Nederland), 33, 36, 37
Kleffens, E.N. van, 145, 259, 260
Kongo, 131, 132, 147, 210, 282; dekolonisatie, 283-298
Koninklijke Petroleummaatschappij, 126
Kuyper, Abraham, 77

L

Lamprecht, Karl, 86
Landelijke Knokploegen, 192
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, 191, 192
Larock, V., 216
Lefèvre, Theo, 271
Leiden, indologenopleiding, 137, 138; Universiteit, 177
Leie, slag aan de (1940), 144
Lenin, V.I., 108
Leopold I, Koning, 145
Leopold II, Koning, 283, 284, 291, 296
Leopold III, Koning, 65, 66, 91; inWO II, 144-149, 160-162, 167; koningskwestie,
196-198, 209, 215, 218, 221, 224-230, 269
Leuven, in 1914, 10, 11; Katholieke Universiteit in jaren 1960, 352 e.v.
Liberalen (België), 42; in interbellum, 79-81; na 1945, 220. Zie ook Partij voor
Vrijheid en Vooruitgang
Liberalen (Nederland), 37; in interbellum, 79, 81, 82. Zie ook Liberale
Staatspartij, Vrijzinnig-Democratische Bond, Partij van de Vrijheid, Partij voor
Vrijheid en Democratie
Liberale Staatspartij, 81, 165
Liberté subsidiée, stelsel van, 48, 119, 120
Libre Belgique, La, 181
Lieftinck, P., 233, 238
Limburg, Nederlands, Belgische aanspraken op, 23, 43, 53, 54, 57
Linggadjati, Akkoord van, 251, 254
Linthorst Homan, J., 164
Lippens, M., 159, 160
Locarno, Verdrag van, 56, 57, 61, 65, 120
Loemoemba, Patrice, 293, 295
Logemann, J.H.A., 250
Louvain-la-Neuve, 358
Lucebert, 276
Luns, J.M.A.H., 361-364
Luxemburg, Groothertogdom, 23, 43, 44
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Mahaim, E., 120
Malmédy, 45
Man, Hendrik de, 85-91, 93-95, 123, 130, 131; in WO II, 160-166, 171, 186,
202, 203, 215, 239
Mandement, Bisschoppelijk (1954), 273 e.v.
Mao Zedong, 311, 313
Marcuse, H., 311, 314
Marijnen, V.G.M., 334
Marshallhulp, 214, 234, 241, 256, 262, 263
Marx, Karl, 311
Maurras, Charles, 75, 171
Maximalisten, 106 e.v.
Mercier, D.F.F.J., Kardinaal, 20, 24, 45, 103
Meyer, Arnold, 166
Middelburg, in WO II, 143, 194
Mierlo, H.A.F.M.O. van, 324-326
Militair Akkoord, Frans-Belgisch, 55, 59, 63-65
Militair Gezag, 201
Mill, John Stuart, 302
Minimalisten, 106, 111 e.v.
Moboetoe, D., 283
Montgomery, B.L., 193, 194, 204
Mook, H.J. van, 248, 251-253
Mountbatten, Louis, 248
Mouvement National Congolais, 293, 295
Mouvement Populaire de la Révolution (MPR), 283
Mouvement Populaire Wallon, 351
Mulisch, Harry, 312, 313
Mussert A., 59, 96, 97, 170, 174, 175, 181
Mussolini, B., 69, 73, 99, 108
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Naipaul, V.S., 297
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Namen, 11, 25
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Nationaal Comité van Actie tegen het Verdrag met België, 59, 97
Nationaal Comité voor Vrijheid en Democratie, 271
Nationaal Crisisfonds, 120
Nationaal Front, 166
Nationaal Hulp- en Voedingscomité, 17-19, 26, 28, 33, 41, 42, 119, 155
Nationaal-socialisme, 94 e.v. Zie ook Nationaal-Socialistische Beweging, Rex
en Vlaamsch Front
Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (NSB), 77, 96-99, 165, 166,
168-170, 173, 175, 178
Nederlands Arbeids Front, 175
Nederlandsche Handel-Maatschappij, 32
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij (NOT), 32, 33 35
Nederlandsche Unie, 164-166, 171, 174, 183, 235, 238, 275
Nederlandsch Oost-Indië, 132-138; dekolonisatie, 208, 209, 247-258
Nederlandse Volksbeweging, 218, 235 e.v., 241, 275, 326
Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV), 330
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), 83, 174, 242, 330
Neuray, Fernand, 22
Neutraliteit (België), 7, 9, 41-43, 53 e.v., 65 e.v., 258 e.v., 264
Neutraliteit (Nederland), 29 e.v., 53 e.v., 258 e.v., 264
Nieuwe Gids, De, 276, 277
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Nijhoff, Martinus, 139
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Nothomb, Pierre, 43
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Onderwijs (België), lager, 114; middelbaar, 104, 114; hoger, 114; schoolstrijd
jaren 1950, 269 e.v. Zie ook Universiteiten
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Ontzuiling, 329 e.v., 337 e.v.
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Orts, Pierre, 43
Ouchy, Verdrag van, 60
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