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INLEIDING

De diepgaande verschillen tussen de Zuidelijke Nederlanden van
Jozef II en het onafhankelijke België van Leopold I zijn niet alleen te
verklaren door de onwaarschijnlijk snelle opeenvolging van politieke
besturen in de bedoelde halve eeuw (ca. 1785-ca. 1835), maar even-

(1) In dit artikel, dat een eerste neerslag vormt in het kader van de voorbereiding van mijn doctoraatsverhandeling, komen vooral politieke aspecten aan bod,
daar het de tekst is —licht gewijzigd ten einde het ruimer te situeren in mijn onderzoek — van het referaat gehouden op het XXXIe Vlaams Filologencongres te
Brussel op 16 april 1977, onder de titel "Collaboratie op het einde van de 18de
en het begin van de 19de eeuw". Het algemeen thema van de sectie geschiedenis
luidde immers "Collaboratie in België' door de eeuwen heen". Het is derhalve
slechts een aanloop tot een prosopografisch onderzoek, dat door de studie van
collectieve biografieën poogt te komen tot het duidelijker afbakenen van fundamentele menselijke gedragingen. Vandaar dat een zo groot mogelijk aantal
elementen uit het leven van de behandelde personen dient onderzocht te worden. De verwijzingen in de voetnoten, die bij persoonsnamen voorkomen, zijn er
op gericht een biografische oriëntatie aan de lezer te bezorgen. We hebben ons in
principe daarbij beperkt tot gedrukt materiaal. Gebruikte afkortingen voor een
aantal vaak geciteerde reeksen :
A.G.N.
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zeer door de belangrijke wijzigingen die dit gebied onderging op sociaal-economisch en cultureel vlak. Het is echter duidelijk dat de
reactie van de tijdgenoot op al deze veranderingen zich concretiseerde in een stellingname ten opzichte van de vigerende politieke macht.
Dit positie kiezen werd toen echter niet gekoppeld aan een schuldvraag : dit was pas mogelijk na de volledige integratie van de ideeën
van de romantiek, toen patriottisme een morele plicht werd (2).
Uiteraard kunnen we alleen maar de carrières volgen van sociaal vooraanstaande figuren. Zij hebben ofwel eigen documenten nagelaten,
ofwel achtereenvolgens een aantal functies bekleed, waardoor er spo-

A.N.B.
Biblio N.
BioN.
B.N.C.
D.H.B.R.E.

Annuaire de la Noblesse de Belgique
Bibliographie Nationale
Biographie Nationale
Biographie Nouvelle des Contemporains
Dictionnaire Historique et Biographique de la Révolution et de
l'Empire
D.U.C.H.G. Dictionnaire Universel et Classique d'Histoire et de Géographie
HM.G.O.G. Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Gent
HM.N.L.L. Handelingen der Jaarlijksche Algemeene Vergadering der Maatschappij van Nederlandse Letterkunde te Leiden
I.C-H.G.
Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis
M.S.H.
Messager des Sciences Historiques
N£.G.
Nouvelle Biographie Générale
N.B.W.
Nationaal Biografisch Woordenboek
N.N.B.W. Nieuw Nederlandsen Biografisch Woordenboek
R3J>JH.
Revue belge de Phüologie etdHistoire
R.G.
Revue Générale
(2) Vandaar dat we voor deze beginperiode van de hedendaagse geschiedenis
niet kunnen spieken over collaboratie in de huidige tweeledige betekenis van het
woord (stellingname en morele beoordeling ervan door de tijdgenoot).
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ren zijn over hun keuze tijdens de volgende fazen (3). Tot 1789 waren de Zuidelijke Nederlanden onder Oostenrijks bestuur, waartegen
ze in oktober van dat jaar in opstand kwamen. De Brabantse Omwenteling bracht politieke onafhankelijkheid met zich mee tot januari
1791. Deze faze werd gevolgd door de eerste Oostenrijkse restauratie,
die duurde tot november 1792. Vanaf dit moment tot maart 1793
kenden we hier de eerste Franse inval (4), gevolgd — tot in juni
1794 — door de tweede Oostenrijkse Restauratie. Aan deze onzekere
toestand kwam een einde met de tweede Franse Inval. In oktober
1795 leidde dit tot juridische annexatie bij het Franse rijk, wat in
1797 erkend werd door Oostenrijk, dat daarmee afstand deed van
zijn rechten op het huidige België. Na de Napoleontische tijd komt
dit gebied in april 1814 onder geallieerd bestuur (5). Willem I, soeverein vorst der Noordelijke Nederlanden sinds december 1813,
vindt bij diverse Europese hoven steun voor zijn plannen om Noord
en Zuid te verenigen, zodat hij in maart 1815 tot koning der Nederlanden gekroond wordt. Hoewel de Honderd Dagen, dit is de periode
tussen de terugkeer van Bonaparte uit Elba en zijn nederlaag te Waterloo, de Zuidelijke Nederlanden niet onder Frans bestuur terug(3) A. COSEMANS, "De Brabantse Omwenteling en de vestiging van het Frans
Bewind in de Zuidelijke Nederlanden", A.G.N., 1955, VIII, pp. 170-194;
H. VAN WERVEKE, "Vestiging van het nieuwe regime in het Zuiden, 17851799", A.G.N., 1956, XI, pp. 33-61; H. VAN WERVEKE en J. WILLEQUET,
"Het Zuiden onder het Consulaat en het Keizerrijk, 1799-1814", A.G.N., 1956,
TX, pp. 101-127; J. WILLEQUET, "De wording van het Koninkrijk der Nederlanden, 1813-1814", A.G.N., 1956, IX, pp. 182-198; R. DEMOULIN, "België
van 1815 tot 1830", A.G.N., 1956, IX, pp. 199-235; R. DEMOULIN, "Noord
en Zuid onder Wülem I", A.G.N., 1956, IX, pp. 255-288; R. DEMOULIN en
H. VAN WERVEKE, "De Omwenteling", A.G.N., 1956, IX, pp. 289-332;
H. BALTHAZAR, Structuren en mutaties bij het politiek personeel Een studie
over het sociaal wisselingsproces te Gent in de vormingsjaren van de Hedendaagse Tijd (1780-1850), Gent, 1970 (onuitgegeven doctoraatsverhandeling), I&II,
LX-583 pp., Ill, 471 pp.; L. FRANCOIS, Sociale vooraanstaanden versus evoluerende gezagsstructuren in België : integratie of exclusie, 1785-1835, Gent,
1973 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 2 din., XXXIV-487 pp.
(4) S. TASSIER, Histoire de la Belgique sous l'occupation française en 1792 et
1793, Bruxelles, 1934, 382 pp.
(5) P.A. VERHAEGHE, Jaerboeken der Oostenrijksche Nederlanden van 1780
tot 1814..., Gent, 1818, 396 pp.; P. VERHAEGEN, "Essai sur la liberté de la
presse en Belgique durant la domination française (1792-1814), Annales de la
Société d'Archéologie de Bruxelles, 1892, IV, pp. 194-212, 324-346; 1893,
VII, pp. 52-100, 145-163; P. VERHAEGEN, La Belgique sous la domination
française, 1792-1814, Bruxelles, 1929,5 dln.
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brachtten, waren deze maanden toch van grote invloed op de politieke opinievorming. Vanaf augustus-september 1815 komt het
Verenigd Koninkrijk dan toch uit de startblokken, maar de volgende
jaren tonen duidelijk aan dat deze nieuwe politieke eenheid, wat betreft structuur, mentaliteit van zijn bewoners en economische belangen, geen lang leven beschoren is (6). In de zomer en de herfst
van 1830 voltrekt zich opnieuw de scheiding. Daarmee komt een
einde aan een situatie die we terzelfdertijd in andere Westeuropese
gebieden aantreffen.
Eerst zullen we nader kennis maken met een aantal breukpunten
uit onze periode en de reacties van de tijdgenoten daarop. Na dit
chronologisch overzicht zullen we de motivaties van naderbij bekijken. Het is mij niet mogelijk om in het kader van deze uiteenzetting
alle punten aan te halen waarover de meningen van de tijdgenoten
konden verschillen en waaruit dus bepaalde stellingnamen kunnen afgeleid worden. We moeten ons beperken tot de eigenlijke stellingnamen en een aantal andere markante scharniermomenten.

CHRONOLOGISCH OVERZICHT

Op 1 januari 1787 voert Jozef II een grootscheepse institutionele
hervorming door : het bestuur en de rechtspraak worden volledig gereorganiseerd (7). Sociale onlusten, die het gevolg waren van levensduurte en werkloosheid, konden alleen door de burgerij bedwongen
worden. Deze laatste was daardoor bij machte de intrekking van de
gewraakte maatregelen te eisen. Het zijn hoofdzakelijk die conservatieven, waarvan de carrière reeds een aanvang genomen had vóór de
plannen van Jozef II bekend werden, die het felst reageren. Bekende

(6) J. VLAMINCK, De publieke opinie te Gent (1814-1819), Gent, 1963 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), pp. 16 TV.
(7) J. CRAEYBECKX, "De Brabantse Omwenteling : een conservatieve opstand
in een achterlijk land ?", Tijdschrift voor Geschiedenis, 1967, LXXX, 3, pp. 303330.
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namen als Van der Noot (8), Van Eupen (9), Raepsaet (10) en Van
(8) "Van der Noot, Henri", D.U.CM.G., 1855, IV, kol. 716-717; F. HOEFER,
"Henri Van der Noot", N£.G., 1862, XXXVIII, pp. 237-240; P. VERHAEGEN,
"La detention de H. Van der Noot en 1796-1797", Compte rendu de la Commission Royale d'Histoire, 1891,1,5e série, pp. 167-173; E. DUCHESNE, "Henri Charles Nicolas Van der Noot", Bio.N., 1899, XV, kol. 835-866; F. VAN
KALKEN, Mme de Bellem, la "Pompadour des Pays-Bas", Bruxelles, 1923,
92 pp.; S. TASSIER, "La "traque" du 11 et 12 octobre 1789 et la neutralité
liégeoise", R£JJH., 1930, IX, 1, pp. 148-156; S. TASSIER, "Edouard de Walckiers, promoteur de l'Union des Belges et des Liégeois (1192)**, Revue de l'Université de Bruxelles, 1938-1939, XLJV, pp. 139-165; J. VERCRUYSSE, "Van
der Noot, Holbach et le manifeste du peuple brabançon", R3J>.H., 1968, XLVI,
4, pp. 1222-1227.
(9) A.V. ARNAULT, e JL, "Pierre Van Eupen", B.N.C., 1825, XX, pp. 146-147;
P.V.D., '«Van Eupen envoyé aux Etats de Flandre en 1789",M.S.H., 1842, XXI,
pp. 497499; "Pierre Van Eupen", D.U.C.H.G., 1853, II, kol. 127; T. JUSTE,
"Pierre Jean Simon Van Eupen", Bio.N., 1878, VI, kol. 733-737; F. VAN KALKEN, loc.cit
(lO)Projef de Loi Fondamentale pour le Royaume des Pays-Bas et recueil de
pièces y relatives, La Haye, 1815, pp. 1-12; "Jean Joseph Raepsaet", Galerie des
Contemporains, 1830, X, pp. 359-367; N. CORNELISSEN, "Notice sur
J.J. Raepsaet", Annuaire de VAcadémie Royale de Belgique, 1837, LXXII pp.;
F.V. GOETHALS, "Jean Joseph Raepsaet", Lectures relatives à l'histoire des
sciences, des arts, des lettres, des moeurs et de la politique en Belgique et dans
les pays limitrophes, 1837, I, pp. 281-304; A. VAN DER AA, "Jean Joseph
Raepsaet", Biographisch Woordenboek der Nederlanden, 1862, X, p. 14;
F. HOEFER, "Jean Joseph Raepsaet", NS.G., 1862, XLI, pp. 458459; E. VAN
CAUWENBERGHE, Panthéon Audenardais, Audenarde, 1884, pp. 237-259;
A. DE KONINCK, e*., "Jean Joseph Raepsaet", BiblioJ!., 1893, HI, kol. 231233; V. FRIS, "Jean Joseph Raepsaet", BioM, 1905, XVIII, kol. 562-577;
J.C. RAMAER, "Jean Joseph Raepsaet", N.NS.W., 1933, LX, pp. 834-836;
E. DE SEYN, "Jean Joseph Raepsaet", Dictionnaire biographique des sciences,
des lettres et des arts en Belgique, 1936, II, p. 848; M. HOEBEKE, "Briefwisseling van en met Jan Jozef Raepsaet. Met nog enkele andere documenten betreffende zijn gevangenschap te Parijs in 1799", Handelingen van de Geschied- en
Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, 1953, X, pp. 190-236; P. MAES, De
sociale geschiedenis van de bevolking van Oudenaarde in de Franse Tijd, Gent,
1957 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), pp. 24, 49, 57; A. LEYMAN,
Proeve ener geschiedkundige Schets van de familie Raepsaet te Oudenaarde,
Oudenaarde, 1958, 31 gestencileerde pp.; J. LAMBERT, "De verkoop van nationale goederen in de provincie Oost-Vlaanderen tijdens het Hollands Bewind
(1820-1821)", HM.G.O.G., Nieuwe Reeks, 1966, XX, pp. 1941; S. MINNAERT, De Politieke Dynastieën te Oudenaarde van 1815 tot 1914, Gent, 1974
(onuitgegeven licentiaatsverhandeling), I, pp. 141-149, II, pp. 304-305,362-363;
J. QUIQUEMPOIX, Beschrijving... van het merkwaardigste dat er voorgevallen is
in en omtrent Audenaerde ..., sJ.n.d., pp. 1-6; P. ROGGHE, De politieke loopbaan van JJ. Raepsaet tot 1815, inzonderheid in en om de commissie tot herziening der Hollandsche grondwet van 1814, Kortrijk, s.d., 204-XLI pp.
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Hoobrouck de Mooreghem (11) treden voor het eerst naar voor.
Diezelfde figuren zijn de voormannen van de statenpartij tijdens
de Brabantse Omwenteling van 1789. In het najaar van 1790 willen
alleen de gematigde statisten met keizer Leopold II contact opnemen. Het is voldoende bekend dat de tweespalt tussen de opstandelingen één der oorzaken was van hun nederlaag. Blijkbaar hadden niet
allen dezelfde bedoelingen toen ze Jozef II van zijn troon vervallen
verklaarden en daarmee, vanuit een zeker standpunt in de illegaliteit
traden. Opstandige juristen wisten uiteraard tegenargumenten aan te
halen door te wijzen op het feit dat Jozef II zelf de Blijde Inkomst
met voeten had getreden. Juridisch kon men dus de beide kanten op,
zodat de sterkste partij opnieuw de macht kon verwerven (12).
Tijdens de eerste Oostenrijkse Restauratie, van januari 1791 tot
november 1792, is het enthousiasme om met Wenen mee te werken
eerder schaars (13). De Jozefie ten, zoals Lambrechts (14) en Can(11) "F.V. Goethals, Van Hoobrouck de Mooreghem", Dictionnaire généalogique
et héraldique des familles nobles du Royaume de Belgique, 1850, m , pp. 12-13;
"Van Hoobrouck de Mooreghem", A.N3., 1853, VII, pp. 98-108; "Hamelinck", A.N3., 1879, XXXIII, pp. 240-245; E. VAN CAUWENBERGHE, op.
cit., pp. 237-259; E. VAN CALOEN, "Notes d'Eugène van Hoobrouck de
Mooreghem, 1756-1843", Tablettes des Flandres, 1956, VII, pp. 161-168.
(12) J. DUDEN, De politieke houding van Antwerpen tijdens de Brabantse Omwenteling, Gent, 1971 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 392 pp.
L. DHONDT, Revolutionaire bewegingen in Vlaanderen. Inleiding tot de studie
van de crisis van het Ancien Régime, Gent, 1972 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), pp. 337 w.
(13)H. BOULANGER, 'Tentatives de rapprochement en 1792 entre Henri Van
der Noot et le gouvernement français", Bulletin de la Commission historique du
département du Nord, 1911, XXVIII, pp. 341-358.
(14)A.V. ARNAULT, e.a., "Charles Lambrechts", B.N.C., 1823, X, pp. 404405; "Charles Lambrechts" D.U.C.H.G., 1853, II, kol. 1106-1107; F. HOEFER,
"Charles Lambrechts", N3.G., 1862, XXIX, pp. 173-175; A. LE ROY, "Charles
Lambrechts", Bio.N, 1890-1891, XI, kol. 210-216; J. STERKEN, "Leven en
werk van K. Lambrechts, Minister van de Franse Republiek, 'sénateur et comte
de l'empire' ", De Tijdspiegel, 1950, V, pp. 132-137; L. ELAUT, "Een aartscollaborateur van het Franse Regime : Ch.J. Lambrechts uit Sint-Truiden", Limburg, 1955, XXXIV, 5-6, pp. 91-101; J. SMEESTERS, "Een Truidenaar, minister van Justitie tijdens de Franse revolutie, C.J.M. Lambrechts (1753-1823)",
Mededelingen van het Centrum voor de Studie van de Boerenkrijg, 1958, nr. 69,
11 pp.; F. LELEUX, "Charles Lambrechts. Een stedelijk ambtenaar te Brussel
tijdens de revolutie", Mededelingen van het Centrum voor de Studie van de
Boerenkrijg, 1973, nr. 85, 11 pp.; A. ROBINET, "Charles Lambrechts",
D.HB.R.E., s.d., n, pp. 307-308.
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naert (15) spinnen er weinig zijde bij, na de dood van hun keizerlijke
geestesverwant. De democraten voelen zich niet thuis nu Wenen resoluut aanstuurt op het herstel van de toestand van vóór 1787, zodat
alleen de conservatieven aanvaardbare figuren zijn. Maar de harde lijn
van deze groep heeft zich door haar gedrag tijdens de Brabantse Omwenteling onmogelijk gemaakt. Het aantal bereidwilligen, waaruit de
Oostenrijkse regering een keuze kan maken, is dus bijzonder klein.
Een analoge situatie doet zich voor tijdens de tweede Oostenrijkse
restauratie, van maart 1793 tot juni 1794.
Daarvoor echter, van november 1792 tot maart 1793, komt de
eerste Franse Inval, die oorspronkelijk de officiële bedoeling had de
Zuidelijke Nederlanden politieke onafhankelijkheid te geven. Tijdens
deze vijf maanden worden de voorlopige representanten verkozen, en
een aantal andere lokale bestuursfuncties toegewezen. Zowel voor
het een als het ander stellen zich alleen progressieven beschikbaar,
hoewel er tussen beide nog verschillen zijn : de verkozenen zijn ouder
en gematigder; de benoemden zijn jonger en radikaler. In een politiek
labiele situatie is er dus nog een duidelijke gradatie in hun engagement. Dit weerspiegelt zich eveneens in hun stellingnamen : de verkozenen zijn tegen het dekreet van 15 december 1792, dat de annexatie
bij Frankrijk impliceert; de benoemden zijn er voorstander van (16).
Direkt na de tweede Franse Inval zijn het opnieuw alleen de
progressieven waaruit de functionarissen gekozen worden. Op dit
ogenblik bevindt de Franse revolutie zich misschien wel in haar meest
progressieve faze, zodat alleen de meest extremen aan de Franse
voorwaarden voldoen; terwijl zij anderzijds de enigen zijn die zich
voldoende met het gevoerde beleid kunnen vereenzelvigen. Claude
Gréban (17) is een duidelijke illustratie van deze groep. Hij is éen van

(15)P. VAN DUYSE, "Levensberigt van Jozef Bernard Cannaert", H.M.N.L.L.,
1848, pp. 111-113; F. HOEFER, "Joseph Cannaert", N3.G., 1855, VUL p.
480; P. BLOMMAERT, "Joseph Bernard Cannaert",Bio.N., 1873, IV, kol. 286287; A. VERBESSEM, Le Barreau de Gand, Gand, 1912, pp. 117-118; E. DE
SEYN, "Joseph Cannaert", Dictionnaire..., 1935, I, p. 115; R. LISSENS, De
Vlaamse Letterkunde van 1780 tot heden, Brussel, 1967, p. 19; L. ELAUT,
"Het mollenwerk van een Gents geneesheer uit de patriotten tijd", Handelingen
der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en
Geschiedenis, 1971, pp. 117-134; Article nécrologiquesur JB. Cannaert, s.l.n.d.
(16)S. TASSIER, Histoire..., 382 pp.
(17) Zie voetnoot 63.
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die Fransen, die vermoedelijk in het zog van het leger naar de Zuidelijke Nederlanden afzakken, en, misschien wel om bewezen diensten,
een functie toegewezen krijgen. Gréban, die later als journalist, industrieel en bankier bekendheid verwierf, wordt reeds in 1794 zelf secretaris-generaal van de centrale administratie te Gent. Ook Renier Dubosch (18) kan tot deze kategorie gerekend worden : pas in juli
1794, enkele dagen na de val van Robespierre, komt hij vrij uit
de Parijse gevangenis (19) en reeds in september wordt hij de adjunkt
van Gréban. Deze post ruilt hij vlug voor deze van agent van het Directoire Exécutif van het Scheidedepartement. In zijn latere carrière
is hij nog onder-prefekt te Middelburg (20). Zijn voornaamste
aktiviteit bestaat echter uit het beheren van zijn gronden en afwa-

(18)A. DE KONINCK, e*., "Renier Grégoire Dubosch", Biblio.N., 1886, I,
kol. 602; J. NEVE, Gand sous la domination française (1792-1814), Gand,
1927, pp. 356-362; F. COURTOY, "Les sansculottes namuiois de 1793", Namurcum, 1928, IV, pp. 9-16; E. HUBERT, e*., Correspondance de Boute ville,
Bruxelles, 1929, II, pp. 203, 338-340; J. LACHAERT, De openbare mening te
Gent gedurende de Franse Omwenteling. Vanaf de eerste Franse intrede
(12J 1.1792) tot de aanhechting (1.10.1795), Gent, 1948 (onuitgegeven Heentiaatsveihandeling), p. 18; L. FRANCOIS, "Dubosch, Renier", N.B.W., 1974,
VI, kol. 251-256.
(19)0. LEE, Les Comités et les Clubs des patriotes belges et liégeois (1791-an
UI), Paris, 1931, pp. 293-294.
(20) F. NAGTGLAS, De laatste maanden der Fransche heerschappij in Walcheren (november 1813-mei 1814), Middelburg, 1864, pp. 10-14, 35-36;
P. SCHERFT, De archieven der prefectuur van het departement der Monden van
de Schelde en der onderprefecturen van de arrondissementen Middelburg en
Goes 1810-1814, 's-Gravenhage, 1968, pp. 11-16,109-110; W.S. UNGER, De archieven der gewestelijke besturen van Zeeland 1799-1810 (met stukken over
1795-1799), 's-Gravenhage, s.d., pp. 15-16.
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teringen, vooral in het Meetjesland gelegen (21). Na 1830 geeft hij in
enkele publikaties, zijn ideeën weer omtrent de levensvoorwaarden
van de Belgische arbeiders (22).
Pas nadat er een zekere consolidatie van het regime optreedt, en
dat is dus na 1 oktober 1795, datum waarop België in negen departementen wordt verdeeld en bij Frankrijk gevoegd wordt, komen ook
andere groepen aan bod. De meest progressieve figuren stranden op
functies van gemeentelijk of provinciaal niveau, terwijl hun meer gematigde confraters tot op nationaal vlak doordringen en bijvoorbeeld tot lid van de diverse wetgevende organen verkozen worden.
Precies hetzelfde verschijnsel doet zich aan de conservatieve zijde
voor : de gematigde elementen uit deze groep krijgen nog onder het
Directoire hun kans, terwijl diegenen die de harde hjn vertegenwoordigen, zich ofwel afzijdig houden ofwel afwachten in emigratie (23).
Als harde progressieven kunnen we hier Rouppe (24), Seron (25)
(21)DUBOSCH, Petition à la Chambre des Représentants, tendant à faire évacuer
par les Hollandais les positions du Verlaet et du Capitalen-Dam, 15 Octobre
1831, Gand,1831, 6 pp.; A. DUBOSCH, Rapport en voorstellen van de Directie
oen de Generaele Vergaederinge, van den 28 Meye 1833. Wateringe van den Capitalen Dam, Brussel, 1832, 26 pp.; A. DUBOSCH, Nouvelle requête adressée à la
representation nationale, au nom du Poldre Clara, Gand, 1833, 12 pp.; DUBOSCH, Pétition à la Chambre des Représentants. Mr. Dubosch supplie à la
chambre de s'occuper de la Loi sur les indemnités, et de sa pétition particulière
relative au séquestre de ses Biens par les hollandais, du 22 Janvier 1835, si.,
1838; A. VAN DER AA, Aardrijkskundig Woordenboek, Gorinchem, 1845, VI,
pp. 298-299; A. DUBOSCH, Quelques remarques soumises aux chambres dans
l'intérêt des Wateringues du Capitalen-Dam et d'Isabelle, et des Propriétaires
dans les Poldres de la Flandre Orientale, sur le projet de Loi d'indemnité ou de
secours, s.l.n.d., 12 pp.; [R.] DUBOSCH, Opinion sur le régime des poldres de
l'ancien département de l'Escaut, envoyée au Roi le 8 Février 1818, par Mr. Dubosch, ancien administrateur, Gand, s.d., 8 pp.; [R] DUBOSCH, Rapport à Monsieur le Gouverneur de la Flandre Orientale, sur le Régime des Poldres. 31 Janvier 1839, par Mr. Dubosch, ancien administrateur, sJ.n.d., 12 pp.
(22)R. DUBOSCH, Un mot sur la situation en Belgique, Gand, 1831, 8 pp.;
[Rj DUBOSCH, Essai sur les moyens d'extirper la mendicité et d'améliorer le
sort de la Classe Ouvrière par Mr. Dubosch, ancien administrateur, Gand, 1833,
18 pp.; J. KUYPERS, "Buonarotti et ses sociétés secrètes en Belgique d'après des
documents inédits (1824-1836)", Cahier* Bruxellois, 1959, IV, 1-2, pp. 31-65;
H. WOUTERS, Documenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging,
Leuven, 1963 (ICHG, Bijdragen 27), I, 1831-1853, p. 71; DUBOSCH, A la
chambre des représentants, sJ.n.d., 3 pp.
(23) A. KUSCINSKI, Les députés au Corps Législatif, conseil des Cinq-Cents,
conseil des Anciens de l'an IV à l'an VU, Paris, 1905,419 pp.
(24)Zie voetnoot 94.
(25) Zie voetnoot 92.
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en de Neef (26) citeren; meer gematigden zijn ondermeer Bonaventure (27), van Hulthem (28) en Lambrechts. Onder de extreem conservatieven vinden we figuren als de Trazegnies (29), de Merode (30)
en Helias d'Huddeghem (31). De gematigden zijn ondermeer
Beyts (32) en Gendebien (33).
(26) Zie voetnoot 91.
(27)A.V. ARNAULT, e.a., "Nicolas Bonaventura", B.N.C., 1822, HI, p. 240;
C. DELECOURT, Introduction à l'histoire administrative du Hainaut depuis la
première invasion française, Mons, 1839, p. 88; T. DE MOREMBERT, "Nicolas
Bonaventura", Dictionnaire de biographie françaice, 1954, VI, kol. 937; GACHARD, "Nicolas Melchiade Bonaventura", Bio.N., 1868, II, kol. 674-678;
F. HOEFER, "Nicolas Bonaventura", N.B.G., 1862, VI, p. 552; B. VAN DER
SCHELDEN, La Franc-Maçonnerie belge sous le régime autrichien (1721-1794),
Louvain, 1923, p. 205; E. HUBERT, e.a., op.cit, I, p. 204; H. SARLY,Bijdrage
tot de geschiedenis van de Vrijmetselarij te Leuven (5773-5958), [Brussel] [1958]
pp. 34; A. ROBINET, "Nicolas Bonaventura", D.H.B.R.E., s.d., I, p. 219.
(28)F.V. GOETHALS, "Charles Van Hulthem", Lectures..., 1838, IV, pp. 325361; F. HOEFER, "Charles Van Hulthem", N.B.G., 1861, XXV, p. 481;
V. JACQUES, "Charles Joseph Emmanuel Van Hulthem", Bio.N., 1886-1887,
DX, kol. 692-705; A. VERBESSEM, op.cit, pp. 112,174; F. LELEUX, "Charles
Van Hulthem, lettré et politique généraux", Revue Générale Belge, 1964, C, 4,
pp. 55-67; F. LELEUX, Charles Van Hulthem, 1764-1832, Brussel, 1965 (Mémoires de l'Académie Royale de Belgique, Classe des lettres et des sciences morales et politiques, LVIII, 4, 574 pp.).
(29)"de Trazegnies", A.NM., 1848, II, pp. 200-202; F.V. GOETHALS, "de Trazegnies", Dictionnaire..., 1852, IV, pp. 646-648; "Georges de Trazegnies",
D.U.C.H.G., 1855, IV, kol. 609; A.D., "de Trazegnies", Archives historiques et
littéraires du Nord de la France et du Midi de la Belgique, 3me série, VI, pp. 342343.
(30)Projet de Loi Fondamentale..., pp. 1-12; A.V. ARNAULT, e.a., "Charles de
Merode", B.N.C., 1824, XIII, pp. 248-249; "Charles de Merode", D.t/.C.H.G.,
1854, kol. 209; H. DE MERODE, Souvenirs du comte de Merode-Westerloo, sénateur du Royaume, ancien envoyé extraordinaire prèsS.M.I.R.A., Bruxelles,
1864, 2 dln. 409452 pp.; F. HOEFER, "Charles de Merode", N3.G., 1865,
XXXV, p. 109; E. DUCHESNE, "Charles Guillaume Chislain de Merode",
Bio.N, 1897, XIV, kol. 534-539.
(31) Zie voetnoot 81.
(32) Zie voetnoot 82.
(33)Projet de Loi Fondamentale..., pp. 1-12; A.V. ARNAULT, e_. t "JeanFrançois Gendebien", B.N.C., 1822, VIII, p. 47; "Jean-François Gendebien",
D.U.CJI.G., 1853, II, kol. 377-378; F. HOEFER, "Jean-François Gendebien",
N_t.G., 1858, XIX, p. 862; A. ALVIN, "Jean François Gendebien", Bio.N.,
1882, VII, kol. 576-577; "Gendebien", AJV.B., 1910, LXIV, pp. 75-105;
J. GARSOU, Jean-François Gendebien, jurisconsulte et homme politique, 17531838, Bruxelles, 1940, 247 pp.; F. LECLERCQ, "Les Etats de Hainaut en exil
(Cologne et Wetzlar, 1794)", La Vie Wallonne, 1955, XXIX, pp. 129-135.
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Onder het Consulaat en later het Keizerrijk staan de gematigden
weer duidelijk in de gunst. Voor zover de weigering van henzelf niet
uitgaat, liggen alle wegen open. de Merode, Gendebien, Raepsaet en
Surlet de Chokier (34) zetelen te Parijs in de diverse wetgevende vertegenwoordigingen, terwijl Beyts en de Stassart (35) heel mooie
ambtelijke carrières doorlopen (36). Radikale figuren krijgen deze
kansen niet; ze kunnen niet echt doorbreken. Tarte (37) en van Hulthem verdwijnen vlug uit de centrale organen te Parijs, terwijl Lambrechts er zich slechts dank zij zijn faam als ex-minister kan handhaven, en dan nog als eenzame opposant (38). Dat Bonaparte duidelijk
een behoudsgezinde politiek voerde en de vernieuwende beweging,
die opkwam op het einde van de achttiende eeuw, de pas afsneed,
wordt mooi weerspiegeld in de carrières van de vooraanstaanden.

(34)A.V. ARNAULT, e*., «Erasme Surlet de Chokier", BJV.C., 1822, IV, p.
399; V. JOLY, Biographies des hommes de la révolution de 1830 : Surlet de
Chokier, Bruxelles, 1832, pp. 113440; A. ROYER, Les hommes politiques de
la Belgique, Bruxelles, 1835, p. 75; F. HOEFER, "Erasme Surlet de Chokier",
N.B.G., 1965, XLIV, p. 678; T. JUSTE, "Erasme Louis Surlet de Chokier",
Bio.N., 1873, IV, kol. 78-93; A. REMANS, "Relletjes te Maaseik in 1797 en ...
Surlet de Chokier", Limburg, 1956, XXXV, pp. 71-75; G. LEMAIRE, Historische gegevens betreffende de leidende klasse van Sint-Truiden (1790-1840),
Gent, 1960 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), p. 184; P. HYMANS, "Quel
homme était donc le baron Surlet de Chokier ?", Les Cahiers historiques, 1963,
3e série, no. 24, pp. 49-54; M.K.J. SMEETS, "De notabelen-vergadering in de
arrondissementen Hasselt, Maastricht en Roermond — de latere provincie Limburg — in 1815", Bijdragen tot de Geschiedenis der Nederlanden, 1965, XX,
pp. 24-61.
(35) Zie voetnoot 86.
(36) J. SAVANT, Les préfets de Napoléon, Paris, s.d., pp. 230-231, 264.
(37)P. VERHAEGEN, "Jean Henri Tarte", BioJV., 1926-1929, XXIV, kol. 589591; E. HUBERT, ca., op.cit, II, pp. 254-259,489497,532-533; I. DELATTE,
La vente des biens nationaux dans le département de Jemappes, Bruxelles, 1938
(Collection des mémoires de l'Académie Royale de Belgique, XXXIX, fasc. 2),
pp. 108-109; C. DOUXCHAMPS-LEFEVRE, "La réorganisation du conseil de
Namur pendant les deux restaurations autrichiennes (1791-1794)", Standen en
Landen, 1957, XIV, pp. 161 w.; J. HOEBANX, "Quelques aspects de la vie
d'une Loge bruxelloise, les Amis Philanthropes, sous le Directoire, le Consulat et
l'Empire (1798-1813)", Cahiers Bruxellois, 1972, XVII, pp. 139-196.
(38) J. THIRY, Le Sénat de Napoléon (1800-1814), Paris, 1932, pp. 4344,150,
322 w .
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In 1814 (39) wordt door die in de Franse Tijd begunstigde behoudsgezinden, evenals door hun nog meer reactionaire geestesgenoten, die zelfs Bonaparte nog te revolutionair vonden, het herstel van
de Ancien Régime-toestanden geëist. Het zijn dezelfde mensen, zoals
Van der Noot, de Merode, délia Faille dUuysse (40), Raepsaet en
van Hoobrouck de Mooreghem, die met dezelfde wensen als in 17871789 naar voor komen. Velen onder hen weigeren dan ook de eed
van trouw aan de grondwet van het Verenigd Koninkrijk af te leggen.
De druk van de kerkelijke overheid, die ontgoocheld was over de
gang van zaken, was daar zeker niet vreemd aan. Willem I, die deze
nieuwe creatie bezielde (41), ontmoet echter ook sympathisanten in
de Zuidelijke Nederlanden. Dit zijn dan de liberalen, meestal intellectuelen. Hun ideeën vinden verspreiding in de pers, die geniet van haar
vrijheid (42), en worden ook toegepast door de regering, die het economisch leven wil stimuleren en daardoor de industriëlen uit het
Zuiden, die getroffen zijn door het beëindigen van de Continentale
Blokkade, op zijn kant krijgt (43). Nochtans speelt de koning niet
ten volle mee met deze groepen. Hij laat duidelijk in zijn kaarten kijken bij de eerste benoeming van de leden van de Eerste en Tweede

(39)F.G.C. BETERAMS, The high society Belgo-Luxembourgeoise (avec celle
des arrondissements de Bréda, de Maestricht et de Ruremonde), au début du
Gouvernement de Guillaume 1er, roi des Pays-Bas (1814-1815), Wetteren, 1973,
XVI-614pp.
(40)F.V. GOETHALS, "délia Faule dHuysse", Dictionnaire..., 1849, II, pp.
125-129; G. VAN HOOREBEKE, Le nobüiaire de Gond ou fragments généalogiques de quelques familles nobles qui ont résidé ou qui résident encore en cette
ville, Gand, 1849, pp. 21-32; "délia Faille dHuysse", A.N.B., 1858, XII, pp.
114-115.
(41)E. de GERLACHE, Histoire du Royaume des Pays-Bas depuis 1814 jusqu'en
1830,..., Bruxelles, 3 dln.; W. H. DE BEAUFORT, "De eerste regeringsjaren van
koning Willem I,", Geschiedkundige Opstellen, 1893, II, pp. 157-186;
Y. SCHMITZ, Guillaume 1er et la Belgique, Bruxelles, 1945,367 pp.
(42)T. de BAVAY, Du régime de la presse sous Vanden gouvernement des PaysBas, Bruxelles, 1869,32 pp.
(43) C. TERLINDEN, "La politique économique de Guillaume 1er, roi des PaysBas, en Belgique (1814-1830)", Revue Historique, 1922, CXXXIX, pp. 1-39;
R. DEMOULIN, Guillaume 1er et la transformation économique des provinces
belges, 1815-1830, Liège, 1938 (Bibliothèque de la Faculté de philosophie et de
lettres de l'Université de Liège, fasc. 80), 466 pp.; E. VANACKER, De tolpolitiek van Koning Willem I. Reacties in de Belgische pers 1815-1830, Gent, 1970
(onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 138 pp.
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Kamer. Hij richt zich daarbij meer tot hen die hem met argwaan bekijken, dan tot de liberalen, die hij wel hun gang laat gaan, maar toch
niet speciaal bejegent. Hij moet daarmee de bedoeling gehad hebben
de suprematie van de katholieke kerk over het doen en laten, maar
vooral over het denken van het aanzienlijkste deel van de Zuidnederlandse bevolking te breken. Hij is daar duidelijk niet in geslaagd, en
het is uiteraard vooral de clerus die hem nooit een goed hart toedraagt (44). Wanneer Willem I, onder druk van de Europese hoven,
en als gevolg van de liberale speldeprikken, overgaat tot een strengere
perspolitiek — uiteraard ook omdat hij aan zijn beleid een eigen profiel wil geven — slaat de sympathie van de progressieven eveneens in
vijandschap om (45). In 1817, het jaar van een ernstige economische
crisis, waarmee een eerste faze van het bestaan van het Verenigd Konmnkrjjk afgesloten wordt, kunnen we het haast zo stellen dat alleen de
samenwerking tussen de twee oppositieblokken ontbreekt om toen
reeds van unionisme te spreken. Natuurlijk gaat het dan nog niet
rechtlijnig op 1830 af. In de jaren tussen 1817 en ongeveer 1821 rijpen de plannen over het uiteindelijk gelaat van het volledig eengemaakte koninkrijk (46). Vanaf dat laatste jaar worden daartoe met
toenemende krachtadigheid een aantal wetten en besluiten in praktijk
omgezet. Dit betreft dan vooral de taal, het onderwijs, het financiewezen en de kerkelijke politiek (47). Naarmate 1825 nadert, tekenen
zich als gevolg van dit alles duidelijk de themata af die het politieke
leven tot 1830 zullen beheersen. Ook de groepen, die zich in die problematiek zullen vastbijten, en er een scheidslijn in zullen vinden,

(44) S. STOKMAN, De religieuzen en de onderwijspolitiek der regeering in het
Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830), Den Haag, 1935,XIX473
pp.; P. GEYL, "De oorsprongen van het conflict tussen Willem I en de Belgische
katholieken", Bijdragen tot de Geschiedenis der Nederlanden, 1948, II, pp. 5371.
(45)W.P. SAUTIJN KLUIT, "Dagbladvervolgingen in België, 1815-1830", Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis, 1892,3e reeks, VI, pp. 307-394.
(46)A.J. VERMEERSCH, Vereniging en Revolutie. De Nederlanden 1814-1830,
Bussum, 1970 (Fibula, nr. 45), 102 pp.
(47) F. BLAUWKUIP, De taalbesluiten van koning Willem I, Amsterdam, 1920,
304 pp.; A. DE JONGHE, De Taalpolitiek van koning Willem, linde Zuidelijke
Nederlanden (1814-1830). De genesis der taalbesluiten en hun toepassing, Brussel, 1943, XX435 pp.; H. WAGNON, "Le Concordat de 1801.1827 et la Belgique indépendante", L'Eglise et l'Etat à Vépoque contemporaine; mélanges
dédiés à la mémoire de mgr. Alois Simon, Brussel, 1975, pp. 475-563.
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worden dan afgebakend. Bij de conservatieven is de toestand eenvoudig : ze zijn allen ontgoocheld over de politiek van de laatste jaren en
ze verschansen zich in een hevige oppositie. Dit impliceert echter nog
niet een deelname aan de revolutie van 1830. De progressieven zijn
verdeeld, wat logisch is, omdat ze veranderingen wensen en hun verwachtingen niet steeds dezelfde zijn. Het grootste deel betrouwt nog
op Willem I, maar een minderheidsgroep zal zich tegen hem keren
omdat de weg die de koning is ingeslagen, geen kans biedt op de realisatie van hun ideeën. Deze kern bestaat uit soms nogal excentrieke figuren, zoals Rouppe (48), de eerste burgemeester van Brussel na
1830, en Seron (49). Ze zijn de voorlopers van de jonge liberalen die
hun toevlucht in het unionisme zochten.
Die generatie Zuidnederlandse vooraanstaanden, voor wie 1830
ongeveer de laatste etappe van hun carrière is, valt tijdens de omwenteling in vier groepen uiteen. Bij de progressieven wezen we reeds op
het bestaan van voor- en tegenstanders van de politiek van Willem I.
Aan conservatieve zijde is de omwenteling van 1830 een reactie tegen
de verlichte politiek van de koning en een poging om opnieuw bij het
Ancien Régime aan te sluiten. Een aantal onder hen verzet zich
echter tegen de revolutie om principiële redenen. Voor wat de hier
besproken generatie betreft, werd de revolutie van 1830 dus gerealiseerd door een meerderheid van conservatieven, samen met een
kleine groep overtuigde progressieven. In het andere kamp ontmoeten we een meerderheid progressieven en een kern van aartsconservatieven (50).
(48)Zie voetnoot 94.
(49) Zie voetnoot 92.
(50)J. GARSOU, "Lettres du temps de la révolution belge (1830-1832),",R.G.,
1936, LXLX, pp. 714-728; M. NOTHOMB, Essai historique et politique sur la
révolution beige, Paris, 1833, 375 pp.; E. HUYTTENS, Discussions du Congrès
National de Belgique (1830-1831), Bruxelles, 1844-1845, 5 dln.; E. VANDENPEEREBOOM, Du gouvernement représentatif en Belgique (1831-1848), Bruxelles, 1856, 2 dln.; T. JUSTE, Le Congrès National de Belgique, 1830-1831,
Bruxelles, 1880, 2 dln.; L. AMEYE, Inleiding tot de studie van het parlementaire korps in België van 1831 tot 1914, Gent, 1956 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 2 dln., 119-84 pp.; A. SIMON, Leopold 1er, Bruxelles, 1963
(Coll. Notre Passé), 159 pp.; R. DE VULDERE, Biografisch Repertorium der
Belgische Parlementairen, 1830-1.8.1965, I, senatoren, II, volksvertegenwoordigers, Gent, 1965 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 10 dln.; F. JACOBS,
De Belgische Revolutie, aug.-sep. 1830. De leden van het Belgische Establishment (1840-1834) in deze revolutie en eerste organisatie van België, Gent, 1970
(onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 232 pp.; H. VAN DER HOEVEN, De
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VOORLOPIGE TYPOLOGIE
Bij het peilen naar de motivaties, die de grondslag waren van de
diverse standpunten, kunnen we ons het best beperken tot één casus : namelijk de stellingnamen omtrent de Belgische onafhankelijkheid. Deze werkwijze heeft het voordeel dat we niet voortdurend
naar andere jaren en een andere problematiek moeten overstappen.
Dat we daarvoor precies 1830 uitkiezen, komt doordat de stellingnamen toen wellicht het zuiverst waren afgelijnd. De meeste andere
overgangen waren het resultaat van krijgsverrichtingen of het besluit
van een internationaal congres. Het verwerven van de onafhankelijkheid in 1830 en het verzet ertegen waren essentieel binnenlandse gebeurtenissen (51). Dit betekent niet dat de ingenomen posities in andere jaren afwijken van deze van 1830, maar wel dat ze in dat laatste
jaar veel duidelijker in het oog springen. Het is hier ook niet onze bedoeling om een complete analyse te geven van de diverse opvattingen
omtrent de Belgische onafhankelijkheid. De nadruk ligt niet op de
gebeurtenissen zelf, maar wel op de motivaties.
In grote lijnen onderscheiden we in 1830 twee groepen, namelijk
orangisten en patriotten. Het reunionisme, dit is de beweging die
pleit voor een vereniging van België bij Frankrijk, kunnen we hier
terzijde laten, omdat ze reeds na enkele maanden kansloos blijkt, en
haar aanhangers zich aansluiten bij de voor- en tegenstanders van de
Belgische onafhankelijkheid.

Belgische Beroerte. De Tiendaagse Veldtocht en de scheuring der Nederlanden,
1830-1839, Amsterdam, 1973, 206 pp.; E. WITTE, Politieke machtsstrijd in en
om de voornaamste Belgische steden, 1830-1848, Brussel, 1973 (Pro Civitate,
Historische Uitgaven, reeks in -8°, nr. 37), 491-134 pp.; M. JOSSON, De Belgische Omwenteling van 1830, Tielt, s.d., 3 dln.
(51) J. STENGERS, "Sentiment national, orangiste et français à l'aube de notre
indépendance", RSJ>Ji., 1950, XXVIII, pp. 993-1029; 1951, XXIX, pp. 6192; R. DEMOULIN, "L'influence française sur la naissance de l'Etat belge",
Revue Historique, 1960, CCXXIII, pp. 13-28; F. DIDIER, De publieke opinie
in West-Vlaanderen vóór en na de revolutiemaanden (december 1828-21 juli
1831), Gent, 1963 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 243 pp.; F. DUMONT, L'irrédentisme Français en Wallonie de 1814 à 1831, Liège, 1965,
(Coll. Connaître la Wallonie), 63 pp.
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Motivaties bij de orangisten
Een eerste subgroep kiest voor het orangisme uit hoofdzakelijk
legitimistische overtuiging. Het typevoorbeeld daarvan is Angélique
de Rouillé (52), een Henegouwse adellijke vrouw, die uiteraard nooit
een openbare functie waarnam, en die bijgevolg niet genoodzaakt was
haar principiële overtuigingen af te zwakken. Haar argumenten vinden we in haar uitgebreide correspondentie zeer helder uiteengezet.
Ze is fervent tegenstander van de revolutionaire bewegingen in het
laatste decennium van de achttiende eeuw — mede omdat ze er armer
door geworden is — en laat alleen uit financiële noodzaak haar zonen
dienst nemen in de Napoleontische legers. Na 1815 pleit ze voor een
Restauratieregime naar Frans model. Ze staat afkerig van de economische en taalpolitiek van Willem I, maar haar liefde voor de Nassaudynastie en haar grondige afkeer van revolutie doen haar het unionisme veroordelen. Tot aan haar dood in 1840 blijft ze het orangisme
trouw. Uiteraard is de groep die deze theorie aankleeft eerder gering
in aantal; maar in meer genuanceerde vorm ontmoeten we er dikwijls
uitingen van, zo bijvoorbeeld bij baron de Sécus (53).
Ook een aantal intellectuelen, die zich voeden aan de ideeën van
de Verlichting, keren zich af van de opstandige beweging van 1830 en
motiveren hun houding door een geheel van redelijk overwogen
standpunten. Zij zijn de oudsten van de toenmalige liberalen. Ze hebben wellicht het minste van allen enig materieel belang bij een bepaald regime. Théodore Dotrenge (54) is daar een exponent van.
(52)F.V. GOETHALS, "de Rouillé", Dictionnaire ..., 1852, IV, pp. 105-107;
"de Rouillé", A.N.B., 1858, XII, pp. 202-205; A. LOUANT, Une épistolière en
Hainaut, Angélique de Rouillé, châtelaine d'Ormeignies (1756-1840), Mons,
1970,358 pp.
(53)"de Sécus", A^.B., 1854, Vin, pp. 181-186; "François de Sécus", D.U.C.
H.G., 1854, IV, kol. 203; P. BERGMANS, "François Marie Joseph Hubert de Sécus", BioJV., 1914-1920, XXII, kol. 138-139; J.C. RAMAER, "François de Sécus", N.N.ÄW., 1937, X, p. 905.
(54)L. HYMANS, e.a., Bruxelles à travers les âges, Bruxelles, 1837-1838,1, p.
62; "Théodore Dotrenge", D.U.C.H.G., 1853,1, kol. 1268-1269; F. HOEFER,
"Théodore Dotrenge", N.B.G., 1858, XIV, p. 667; T. JUSTE, "Théodore
Dotrenge", BibJV., 1878, VI, kol. 142-145; F. VAN KALKEN, loc.cit; S. TASSIER, "La technique des révolutions nationales et la première coalition", Miscellanea historica in honorem Leonis van der Essen Universitatis catholicae in oppido Louaniensi iam annos XXXVprofessons, 1947, II, pp. 901-913; Y. VANDEN
BERGHE, "Jan Frans Vonck", N.B.W., 1970, IV, kol. 928-936.
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Reeds als lid van de grondwetscommissie in 1815 verwierf hij faam
als vooruitstrevend en vrijdenkend politicus (55). Na een paar jaar
van hardnekkige en opvallende oppositie in de Tweede Kamer, kwam
er tussen hem en Willem I toenadering tot stand, naar aanleiding van
de nieuwe onderwijswetten (56). Dotrenge was een antiklerikaal, die
vooral de macht van de Jezuiëten wilde breken en het gehele onderwijs onder staatscontrole brengen (57). Naarmate de politieke tegenstellingen scherper werden, groeide de toenadering tussen de overheid
en Dotrenge. In de laatste jaren voor de omwenteling wordt hij aldus
staatsraad in buitengewone dienst en lid van een door de koning
opgerichte commissie belast met onderwijszaken. In oktober 1830
wordt hij lid van de raad die de prins van Oranje moet bijstaan en in
februari 1831 wordt zijn naam genoemd als kandidaat voor de goevernementele commissie, voor het geval een contrarevolutie mocht
slagen. Samen met Van Gobbelschroy vormde Dotrenge vanaf het najaar van 1831 de kern van het orangistisch verzet te Brussel (58). Materieel bracht hem dat alles weinig baat bij : tot op hoge leeftijd bleef
hij journalist bij de Brusselse orangistische krant "Le Lynx" (59). Hij
ontving ook financiële steun uit Den Haag (60). Ook uit de gegevens
omtrent zijn nalatenschap leren we dat hij slechts bescheiden bezittingen beheerde (61). Tot aan zijn dood in 1836 bleef Dotrenge in
zijn houding volharden. De orangistische droom was voor hem levendig genoeg gebleven, ofwel ontbrak het hem aan de nodige relaties
om de verzoening tot stand te brengen. Een gelijkaardige figuur, maar
minder bekend, is Jean-Joseph Walter, Hij is uit Namen afkomstig,

(55)Pro/et de Loi Fondamentale..., pp. 1-12.
(56)P. BERGMANS, Etude sur l'éloquence parlementaire belge sous le régime
hollandais (1815-1830), Bruxelles, 1891, (Mémoires de l'Académie Royale de
Belgique, XLVI), 56 pp.
(57)E. DE MOUREAU, "La vie secrète des jésuites belges de 1773 à 1830",
Nouvelle Revue Théologique, 1970, LXVTI, 1, pp. 32-69.
(58)A.M. VAN DER MEERSCH.Zte "Messager de Gand et des Pays-Bas", 10 december 1830-13 december 1856, Gent, 1965 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), p. 112; M. JOSSON, op.cit., I, p. 257.
(59)A. WARZEE, Essai historique et critique sur les journaux belges, Gand,
1845, pp. 89-90.
(60)H.T. COLENBRANDER, De afscheiding van België, Amsterdam, 1936, pp.
148-149.
(61)A.R.A., Registratie en Domeinen, reeks 187, Registraties van Successies,
Brussel 1,66, nr, 427, vol. 19, 6/12/1836.
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maar bouwt vooral te Luik zijn carrière op (62).
Veruit de belangrijkste — in ieder geval de invloedrijkste — groep
orangisten, zijn diegenen die in hoofdzaak om economische redenen
voor de voortzetting van het beleid van Willem I opteerden. De reeds
vermelde Gréban behoort tot deze categorie (63). Hij start zijn carrière te Gent in 1794 als negentienjarige onbekende Fransman. Door
zijn huwelijk met Maria Van Aken dringt hij door in een Gentse familie met relaties in handels- en industriële kringen (64). Hij is in de
Franse Tijd aktief in de textielnijverheid en steunt op samenwerking
met Lieven Bauwens en Faipoult, de prefekt van het Scheldedepartement (65). Door deelname aan de verkoop van nationale goederen,

(62)Tableau des FF;. ... Amis Discrets ... Nivelles .... 5819, 5820; Tableau des
FF.'.... la Bonne Amitié ... Namur ... 5822, 5823, 5825; Tracé d'Installation de
la Grande Loge d'Administration des Provinces Méridionales du Royaume des
Pays-Bas, Bruxelles, 5818, z.p.; P.J. VAN LOO, Geschiedenis van de Orde van
Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, s.l., 1967, p. 101;
J.J. WALTER, Les souvenirs historiques de Joseph Walter, officier de Varmée des
Etats Belgiques Unis, sur les événements militaires de la Révolution Brabançonne, 1789-1790, Bruxelles, 1972 (Musée Royale de l'armée et d'histoire militaire,
trav. 9), 163 pp.; E. WITTE et F. BORNE, Documents relatifs à la franc-maçonnerie belge du XIXe siècle, 1830-1855, Louvain, 1973 (ICHG, Bijdragen 69),
pp. 109,305.
(63)L. FRANCOIS, "Gréban de Saint-Gennain, Claude", N£.W., 1975, VI,
kol. 251-256.
(64) H. COPPEJANS-DESMEDT, Bijdrage tot de studie van de gegoede burgerij
te Gent in de XVLUe eeuw. De vorming van een nieuwe sociaal-economische
stand ten tijde van Maria-Theresia, Brussel, 1952 (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België, Klasse der Letteren, jrg. 14, nr. 17),
p. 198.
(65)P., Biographie de Liévin Bauwens. Recueil des particularités qui concernent
la vie et les travaux de ce grand industriel, Gand, 1853, 84 pp.; J. DHONDT,
"L'industrie cotonnièie gantoise à l'époque française", Revue d'histoire moderne
et contemporaine, 1955, II, pp. 233-279; S. SCHOLL, "De Gentse werkrechtersraad, de oudste van België (1810-1859)", De Gids op maatschappelijk gebied,
1956, XLVII, pp. 1047-1080; P. MAES, op.cit, pp. 24-26, 55-57, 85, 89,127128; Y. DE LANGHE, De Gentse katoennijveraarsfamïlies uit het Franse Tijdperk. Proeve tot een sociaal-economische evolutie, Gent, 1959 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), pp. 7-15, 84-85; P. LEUILLOT, "Une pétition de Liévin
Bauwens (1819)", R.BJ.H., 1963, XLI, 4, pp. 1153-1158; A. SUETENS,
Lieven Bauwens. Een biografie aan de hand van zijn correspondentie, Gent,
1972 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), pp. 80-82,103,174-175, 209-211.
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werkt hij zich op als grootgrondbezitter (66). Als vrijmetselaar en lid
van een reeks verenigingen, raakt hij ingeburgerd in het Gentse maatschappelijk leven (67). Tijdens de eerste helft van het bestaan van het
Verenigd Koninkrijk is hij als gevolg van zijn faillissement betrokken
in een langdurige en haast vernederende afwikkeling van zijn industriële aktiviteiten (68); anderzijds verwerft hij een positie als journalist
en beheerder van de "Journal de G and", die toen een oppositiekrant
was (69). Willem I speelt die twee elementen handig uit en weet Gréban als het ware te dwingen tot opname van regeringsgezinde artikels.
Deze samenwerking was Gréban echter niet ongelegen en leidde in
1823 reeds tot zijn benoeming als beheerder van de "Société Générale" (70). Vanaf dat ogenblik bekleedt hij duidelijk een vertrouwenspost. Hij wordt eveneens redakteur van de "Journal de Bruxelles" en by de omvorming van deze krant tot "Gazette des PaysBas" in 1826 neemt hij ook het beheer over (71). De koninklijke proclamaties en besluiten die in september 1830 uitgevaardigd worden,
worden steeds ook aan Gréban bezorgd. Hij is tijdens de opstand in
Brussel misschien wel de voornaamste vertegenwoordiger van de belangen van de koning. Uit zijn talrijke brieven naar Den Haag in die
periode blijkt duidelijk zijn afkeer voor de omwenteling en met de
toegevingen die hij de koning aanbeveelt, wil hij enkel de schade beperken. "L'histoire n'a jamais blâmé Henri IV d'être entré dans Paris,

(66) J. LAMBERT, De verkoop van nationale goederen in het departement van
de Schelde (1796-1814) en in de provincie Oost-Vlaanderen (1820-1821), Gent,
1959 (onuitgegeven doctoraatsverhandeling), pp. 132-133, 195, 197, 205.
(67) H. DE SCHAMPHELEIRE, E. WITTE, F. BORNE, "750 Vrijmetselaars te
Gent, tijdens het Empire en de Hollandse Periode (1804-1824)", HM.Q.O.G.,
Nieuwe Reeks, XXV, 1971, pp. 1-37.
(Q8)Mémoire des Fabricants de Belgique, présenté au roi Guillaume, Gand,
[1815-1816], 26 pp.; F. DE PAEPE, Aspecten van de economische en sociale
geschiedenis van de Gentse katoennijverheid in de Hollandse Tijd (1814-1830),
Gent, 1975 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), pp. 18 w .
(69)R. CLICTEUR, "Le journal de Gand" (1 januari 1815-9 december 1830),
Gent, 1966 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), pp. 307,331.
(70)Le Centenaire de la Société Générale de Belgique, 1822-1922, Bruxelles,
1922, 280 pp.; J. LAUREYSSENS, De Naamloze Vennootschappen en de ontwikkeling van het Kapitalisme in België (1819-1850), Gent, 1970 (onuitgegeven
doctoraatsverhandeling), II, pp. 101-102.
(71) A. WARZEE, op.cit, pp. 66-68.
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en disant que cette ville valait bien une messe", verduidelijkt hij (72).
Gréban, die nochtans als orangist bekend staat, weet zijn positie in de
"Société Générale" onder het nieuwe bewind nog te verstevigen : tot
aan zijn overlijden in 1850 is hij secretaris van de bank, en dus de
tweede in rang, evenals beheerder van diverse dochterondernemingen (73).
Bij sommige personen was de taalpolitiek van Willem I, of misschien de vrees voor de taalpolitiek van een ander bewind, het hoofdmotief in de besluitvorming (74). Dit was althans het geval met Norbert Cornelissen (76), die in de Franse Tijd in de Gentse gemeentelijke administratie werkzaam was en meewerkte aan diverse kranten,
ondermeer aan "Le Républicain du Nord", waarvan hij van 1795 tot

(72)A.R.A., 's-Gravenhage, Binnenlandse Zaken, Kabinet, nr. 28, bundel 973,
Gréban aan binnenlandse zaken, 1 september 1830.
(73)Pqpers relative to the Affairs of Belgium..., London, 1833, z.p.; J.J. THONISSEN, La vie du comte Ferdinand de Meeus, Louvain, 1863, pp. 38-40;
M.L.F.B. TRIOEN, Collection des statuts de toutes les sociétés anonymes et en
commandite par actions de la Belgique;..., Bruxelles, 1839, II, pp. 239-243;
B. GILLE, Lettres adressées à la maison Rothschild de Paris par son représentant
à Bruxelles. Présentées et annotées. I, Crise politique et crise financière en Belgique, 1838-1840; U, L'époque des susceptibilités, 1843-1853, Louvain, 19611962 (ICHG Bijdragen 19 en 22), LVI-390-XVHI-400 pp.; E. WITTE, "De Société Générale als drukkingsgroep. Een concreet voorbeeld : de grondspeculaties
rondom het Brusselse justitiepaleis, 1838-1840", Belgisch Tijdschrift voor
Nieuwste Geschiedenis —Revue belge d'Histoire contemporaine, 1969,I,pp.647.
(74)H.J. ELIAS, Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte, Antwerpen, 1970,1,
pp. 79-169.
(76)P. VAN DUYSE, "Levensbericht van Cornelissen", ÄMJVX.L., 1848-1850,
pp. 96-102; A. QUETELET, Notice sur Egide-Norbert Cornelissen, Bruxelles,
1850, 35 pp.; A. QUETELET, "Egide Norbert Cornelissen", BioJV., 1873, IV,
kol. 400404; L. HYMANS, »«Norbert Cornelissen", M.S.H., 1882, LX, pp. 3773; E. DE SEYN, "Norbert Cornelissen", Dictionnaire ..., 1935, I, p. 164;
J. VERMEULEN, "De groei en de bloei van de Arteveldefiguur in de Vlaamsche
Volksziel", Oostvlaamsche Zanten, 1938,128 pp.; A. VAN DE VELDE, ««Norbert Cornelissen en zijn tijd", Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1952, pp. 847-881; "Gentse
Academische Topfiguren uit het verleden", Sartonia, 1967, nr. 3, p. 10;
L. FRANCOIS, "Norbert Cornelissen", Jaarboek van de Koninklijke Soevereine
hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, 1971-1972, XXI-XXII (2e
reeks, nr. 13-14), pp. 107-130; L. FRANCOIS, ««Cornelissen, Norbert", N.B. W.,
1974, VI, kol. 123-127.
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1797 hoofdredacteur was (76). Onder de regering van Willem I ontmoeten we Comelissen in haast alle Gentse verenigingen met culturele inslag. Hij was toen ook eerst adjunct-secretaris, en later secretarisinspecteur van de Gentse universiteit. Hij wordt in 1835, bij de
reorganisatie van het hoger onderwijs, uit deze functie ontheven.
Hoewel hij geen originele bijdragen geleverd heeft in de ontluikende
Vlaamse Beweging, laten zijn belangstelling voor het nationale verleden en zijn grootnederlandse sympathieën maar vooral zijn uitgebreide vriendenkring, ons toen hem als flamingant te klasseren (77).

Motivaties bij de patriotten
Er zijn in de eerste plaats die conservatieven, die nauw bij de clerus aanleunen, en voor wie de regering van Willem I steeds te Hollands, te liberaal, te vrijdenkend, te verlicht, met andere woorden, te
modern was. Alleen de Ancien Régime-toestanden vonden genade in
hun ogen. Voor zover ze de revolutie niet zelf geleid hebben — het
initiatief lag trouwens in handen van een jongere generatie — hebben

(76)A. WARZEE, op.cit., pp. 3243; F.D.P., "Les débuts de N. Comelissen",
M.SM., 1886, LXIV, 4, pp. 495496; P. CLAEYS, "Rapports confidentiels
adressés par N. Comelissen au préfet du département de l'Escaut", M.&H., 1894,
LXVIII, pp. 97-101; E. VOORDECKERS, Bijdrage tot de geschiedenis der
Gentse pen. Repertorium (1667-1914), Leuven, 1964 (ICHG Bijdragen 35),
pp. 101-102.
(77) N. CORNELISSEN, De Vorigine, des progrès et de la décadence des chambres de rhétorique, établies en Flandre, avec une notice historique sur Jacques
Van Artevelde. ..., Gand, 1812, 108 pp.; M. DENECKERE, "Verfransing te
Gent, 1750-1814", HM.G.O.G., Nieuwe Reeks, 1948, II, pp. 165-192; 1949,
ni, pp. 42-73; Catalogue d'une belle collection de livres en plusieurs langues et
facultés, délaissées par Mr. E.N. Comelissen, ... et autres défunts, Gand, 1850,
22 pp.; A. DEPREZ, "Rondom Willems' bekroning door de Fonteine in 1812",
Jaarboek van de Koninklijke Soevereine hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, 1962-1963, XII-XHI, pp. 65-110; L. WAGNER-HEIDENDAL,
Het Fühellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden (1821-1829). Een bijdrage
tot de studie van de publieke opinie in het begin van de negentiende eeuw, Brussel, 1972 (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, jrg. XXXIV, nr.
71), pp. 73-74,338-339.
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ze alvast geen enkele poging ondernomen om haar te beletten (78).
della Faille d'Huysse, de Merode, Surlet de Chokier en vele anderen
ondertekenen de grievenpetities. Hun verder gedrag lokt regelmatig
represailles uit vanwege de overheid : della Faille wordt geschrapt als
kamerheer (79) en de Brouckère die de herverkiezing van Surlet de
Chokier niet kon beletten, wordt als goeverneur van Limburg ontslagen (80). Ook tijdens de revolutie zelf kiezen die conservatieven de
ultramontaanse partij. Helias d'Huddeghem uit Gent (81) en Hemelaer, gemeenteraadslid van Sint-Niklaas en broer van de plaatselijke
deken (82), bewijzen deze stelling. Graaf Philippe Vilain XIIII (83)
behoort tot de democratische menaisianen en als voorstander van het
unionisme is hij in 1829 één der medestichters van het dagblad "Den
Vaderlander" (84). Maatschappelijk en politiek gezien sluit hij echter

(78)A. SIMON, L'Eglise catholique et les débuts de la Belgique indépendante,
Wetteren, 1949, 147 pp.; A. SIMON, Le cardinal Sterckx et son temps (17921867), I, L'Eglise et l'Etat, Wetteren, 1950, XX-624 pp.; A. SIMON, Aspects de
IVnionisme. Documents inédits (1830-1857), Wetteren, 1959, pp. 9-57.
(79)Ait.A. 's-Gravenhage, Staatssecretarie 3228, 8 januari 1830, nr. 120.
(80) V. JOLY, Biographies des hommes de la révolution de 1830 : Surlet de Cho~
kier, Bruxelles, 1832, pp. 113-140.
(81)G. VAN HOOREBEKE, op.cit, pp. 75-82; E. DE MOREAU, op.cit, pp. 3269; J. LACHAERT, op.cit, pp. 12, 24,163,171;R. ROBBRECHT,De konservatief-klerikale partij te Gent tot de stichting van de "Bien Public" (1830-1853),
Gent, 1965 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), pp. 15-17, 58-69; E. LAMBERTS, Kerk en Liberalisme in het Bisdom Gent (1821-1857). Bijdrage tot de
studie van het liberaal-katholicisme en het ultramontanisme, Leuven, 1972
(Werken uitgegeven op het gebied van de geschiedenis en de filosofie — Universiteit Leuven, 5e reeks, dl. 8), p. 26.
(82)T. DE DECKER, "Jan Frans Van de velde, de Eximinus van Beveren (17431823)", Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 1897,
XVI, 1, pp. 163-164; B. DE COCK, Zestig jaar onmondigheid van het volk, SintNiklaas, 1969, pp. 14, 22; A.F. VERWILGHEN, "Jan Benedikt Hemelaer en
Theodoor Hemelaer", Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van
Waas, 1973, LXXVI, 3 4 , pp. 185-227.
(83)F.V. GOETHALS, "Vilain Xim", Dictionnaire ..., 1852, IV, pp. 989-997;
"Philippe Vilain XII_", D.U.C.H.G., 1855, IV, kol. 799-800; F. HOEFER,
"Philippe Vilain XIHT', N.B.G., 1866, XLVI, pp. 155-156; "de Feltz", AJV_l.,
1886, XL, pp. 96-98; "Vilain XIHI", A.N.B., 1898, LH, pp. 2426-2429; F. VAN
KALKEN, "Philippe Louis Marie Vilain Xim",BioJV., 1936-1938, XXVI, kol.
749-751.
(84) A. BRAEKMAN-DEVOLDER, "Het Gentse blad "Den Vaderlander" in oppositie tegen Willem I",HM.G.O.G., 1969, XXXHI, pp. 63-78.
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nauw genoeg aan bij de voorgaanden om eveneens tot de conservatieve patriotten te worden gerekend.
Ook de conservatief-liberalen behoren in 1830 bij de patriotten.
Frans Beyts (85), die afkomstig was van Brugge en leefde van 1763
tot 1832, en baron de Stassart (86) uit Namen, geboren in 1780 en
(85)A.V. ARNAULT, e .a., "Francois Joseph Beyts", BJV.C., 1821, II, p. 472;
"François Joseph Beyts", Galerie de Contemporains, 1826, II, pp. 117-119;
"François Joseph Beyts", D.U.C.H.G., 1853, I, kol. 537-538; F. HOEFER,
"François Joseph Beyts", N.B.G., 1855, V, p. 894; "Beyte", AM.B., 1856, X,
p. 197; F. STAPPAERTS, "Joseph François Beyts", J3io.N., 1868, H, kol. 410415; M. PREVOST, "François Joseph Beyts", Dictionnaire de biographie française, 1954, VI, kol. 379; E. VAN DER ELST, "Brugge viert zijn "Primus van
Loven" — Franciscus-Josephus Beyts — 1782", Biekorf, 1964, LXV, 4, pp. 107112; Y. VANDEN BERGHE, "De Jacobijnse club te Brugge (1792-1793). Een
analytische studie van het ontstaan, de groei en de reacties ven een politieke
groep", HM.G.O.G., Nieuwe Reeks, 1965, XIX, pp. 85-134; W. VAN HILLE,
"De ambtstrouw van een Brugse Primus, Franciscus Josephus Beyts, 17631832", Biekorf, 1965, LXVI, pp. 219-220; A. VTAENE, "De Montgolfière van
primus Beyts, Leuven, 1784", Biekorf, 1966, LXVIL pp. 245-246; P. VAN
HILLE, Het Hof van Beroep van Brussel en de rechtbanken van Oost- en WestVlaanderen onder het Frans Bewind, 1800-1814, Handzame, 1970, pp. 16-17;
Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen en Traditionalisten. De reacties van de
Bruggelingen in de revolutietijd, 1780-1794, Brussel, 1972 (Pro Civitate, Historische Uitgaven, reeks in -8°, nr. 32), I, pp. 122, 378-379; L. FRANCOIS,
"Frans Beyts (Brugge, 17 mei 1763-Brussel 15 februari 1832)", Handelingen van
het Genootschap "Société d'Emulation" te Brugge, 1974, CXI, pp. 32-55;
h. FRANCOIS, "Beyts, Frans", NJ5.W., 1974, VI, kol. 29-33; A. ROBINET,
"F. Beyts", D.HJBJI.E., s.d., I, p. 183.
(86)A.V. ARNAULT, e*., «Goswin de Stassart", B.N.C., 1825, XIX, p. 337;
L. LABARRE, De la destitution de M. le baron de Stassart, Bruxelles, 1832,
16 pp.; "de Stassart", A.N3., 1847, I, p. 309; 1849, HI, p. 199; 1850, IV,
p. 299; J. de SAINT-GENOIS, "Levensbericht van de Stassart", HMN.LI,.,
1848-1850, pp. 75-82; F.V. GOETHALS, "de Stassart", D.U.CM.G., 1855, IV,
kol. 368-369; P.N. DUPONT-DELPORTE, Oeuvres complètes du baron de Stassart, publiée et accompagnées d'une notice biographique et d'un examen critique
des ouvrages de l'auteur, Paris, 1855| XIV-1087 pp.; A. QUETELET, "Notice sur
G.J.A. de Stassart, membre de l'académie. Né à Malines, le 2 septembre 1780,
mort à Bruxelles, le 10 octobre 1854", Annuaire de l'Académie Royale de Belgique, 1855, XXI, pp. 91-156; A. SIRET, "de Stassart, né en 1780, mort en
1854", Annales de la Société archéologique de Namur, 1855-1856, IV, pp. 143148; F. HOEFER, "Goswin de Stassart", NS.G., 1865, XLIV, pp. 446-447;
A. VAN DER AA, "Goswin de Stassart", Biographisch Woordenboek der Nederlanden, 1874, XVn, 2, p. 959; A. DE KONINGK, e*., ''Goswin de Stassart",
BibliJf
1886, I, p. 541; 1897, IV, p. 510, F.W. VAN WIJK, »•Gosde Stassart", N.N.B.W., 1921, V, p. 800; de BORGHGRAVE, "Goswin
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overleden in 1854, zijn de meest sprekende voorbeelden. Het kan
momenteel nog niet uitgemaakt worden of zij door Willem I opzij geschoven werden omwille van hun functies in het noorden onder het
Keizerrijk, of omwille van hun opvattingen (87). De eerste veronderstelling is de meest waarschijnlijke, maar hoe dan ook, beiden wenden alle middelen en relaties aan om in 1815 een post te verwerven (88). Een benoeming vanuit Den Haag krijgen ze niet, maar Willem I kan in 1818 niet verhinderen dat de Stassart tot lid van de
Naamse provinciale staten wordt verkozen en in 1821 tot lid van de
Tweede Kamer. Beyts kwam in 1829 in de provinciale staten van
Joseph Augustin de Stassart", Bio.N., 1921-1924, XXIII, kol. 684-692; VANDENSTEEN, "La correspondance du baron et de la baronne de Stassart", R.G.,
1924, 57e jrg., CXIH, pp. 177-205, 324-340; F. EUVRARD, "Un ancien Préfet
du Vaucluse poète et littérateur à ses heures", Les Tablettes d'Avignon et de Provence, 1934, DX, no. 448, pp. 1-2; E. DE SEYN, "Goswin de Stassart", Dictionnaire ..., 1935,1, p. 361; J. JANS SENS, "Itinéraire politique du Baron de Stassart", RM., 1954, XC, pp. 2083-2093; L. PRENEEL, "Een brief van G. de Stassart, auditeur bij de Raad van State, aan de Staatspolitie van Napoleon", Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving,
1962, H, 3, pp. 170-184; P.J. VAN LOO, op.cit, pp. 58-65, 79-80; A. WALHIN, "Le baron de Stassart", Les cahiers historiques, 1968, no. 49, pp. 1-16;
L. GEERTS, "Quatre portraits dans les cadres léopoldiens; le baron de Stassart,
Lambermont, Alphonse Balat, Maurice des Ombiaux", Les cahiers historiques,
reeks VIE, no. 4,1973, pp. 47-64; M. BARJAVEL, "de Stassart", Dictionnaire
de Vaucluse, s.d., pp. 424425.
(87) J.P. VAILLANT, "De Loge Le Berceau du Roi de Rome in het O.', van
's-Gravenhage", Jaarboekje voor Nederiandsche Vrijmetselaren, 5873, pp. 129144; E. KLUIT, Cornells Felix Van Maanen — tot het herstel der onafhankelijkheid (9.9.1769 • 6.12.1813), Groningen, 1954, pp. 325,341-346,349, 351, 372;
J. STEUR, "November 1813, een handschrift van mr. Hendrik baron Collot
d _scury, heer van Heinenoord", Bijdragen en Mededelingen van het Historisch
Genootschap, 1963, dl. 77, pp. 203-238; W.F. LICHTENAUER, Rotterdam in
november en december 1813 tussen Den Haag en Gorcum, Rotterdam, 1964,
150 pp.; W.F. LICHTENAUER, "Het bezoek van Napoleon aan Rotterdam door
Franse ogen gezien", Rotterdams Jaarboekje, 1965, 7e reeks, 3e jrg., pp. 177194; J. HAAK, '«Het nationaal besef bij G.K. Van Hogendorp", Tijdschrift voor
Geschiedenis, 1966, LXXIX, pp. 407417; W.F. LICHTENAUER, De Nederlanders in Napoleons Garde d'Honneur, Rotterdam, 1971,338 pp.
(88)H.T. COLENBRANDER, Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van
Nederland van 1795 tot 1840, Den Haag, 1905-1918, VII, p. 883, Beyts aan Vincent, 18 juni 1814; A.R.A. 's-Gravenhage, Staatssecretarie 228, 26 april 1816,
nr. 135, de Stassart aan Willem 1,20 september 1815; Verzameling Falck 34, de
Stassart aan Falck, nr. 4 , 1 8 augustus 1816; Archives de l'Etat à Namur, Fonds
Stassart-de Maillen, b. 335, map 6, brief 22, de Stassart aan zijn echtgenote.

178

Optreden van Belgische notabelen, 1785-1835

Zuid-Brabant. Deze figuren spelen in het onafhankelijke België vooraanstaande rollen op gemeentelijk, provinciaal en nationaal vlak. De
rol die baron de Stassart na 1830 als gemeenteraadslid van Brussel,
als goeverneur van de provincie Namen en later van Brabant, als
senaatsvoorzitter en als grootmeester van de loge speelde, toont dit
duidelijk aan (89). Ongetwijfeld zal rancune ook één van de motieven
geweest zijn die hun handelen beïnvloedde (90).
Zoals reeds gezegd waren er ook progressieve patriotten. Die figuren zijn meer sociaal gemotiveerd dan zuiver politiek. Voor hen is
de verlichte politiek van Willem I voorbijgestreefd. Ze zijn echter te
klein in aantal en daardoor te verspreid en te zwak om hun stempel
op de omwenteling te kunnen drukken. Ze vormen echter een aktieve
en parate kern, die op lokaal vlak een zeker belang heeft. Voorname
vertegenwoordigers van deze groep zijn De Neeff (91), Seron (92),

(89) "Lied, gezongen in de vrijmetselaarsloges in België', ter gelegenheid van de
verjaardag van Prins Frederik", Journal de La Haye, 23 mei 1835, p. 3; L. DE
LICHTERVELDE, "Le premier Parlement de la Belgique indépendante", R.G.,
1922, CVII, pp. 388-389; 1923, CXII, pp. 510-534; Théodore Vernoegen et la
fondation de IV.LJS. Documents maçonniques, Bruxelles, 1953, 12 pp.;
J. BARTIER, "Théodore Verhaegen, la franc-maçonnerie et les société politiques", Revue de l'Université de Bruxelles, 1963-1964, LXIX, pp. 137-233;
E. WITTE, De Société Générale..., loc. cit.; M. DE SCHAMPFELEIRE, "Een
hoofdstuk uit de geschiedenis van de Antwerpse vrijmetselarij in de XTXe eeuw :
De loge "La Persévérance" (1832-1850)", Jaarboek van het Groot Oosten van
België, 1972, pp. 77-119; E. WITTE et F. BORNE, Documents relatifs..., p. 45.
(90) Ingezonden stuk van een oud-maire van de oud-prefect de Stassart over
diens pensioen, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad, 20 januari 1830, pp. 1-2;
13 februari 1830, p. 3; 6 maart 1830, p. 2; P. DE GERLACHE, "Les députés à
La Haye, 12/13.9.1830", R.G., 1930, CXXIV, pp. 169-178.
(91) A. EENENS, "Notice biographique sur Jean De Neeff, ancien bourgmestre
de Louvain", M.SJf., 1881, LK, pp. 392419; E. VAN EVEN, Louvain dans le
passé et le présent, Louvain, 1895, pp. 16, 21; A. DE RIDDER, "Georges-Jean
De Neeff", BioM, 1899, XV, kol. 529-536; M. DIEU, Louvain pendant la révolution belge de 1830 et la campagne du mois d'août 1831. Chronique pour servir
à son histoire, Louvain, 1930, pp. 19-76; H. SARLY, op.cit, p. 9; J. DE KEMPENEER, Leuvense Kroniek (1780-1829) van J.B. Hous, Leuven, 1964, pp. 1617,21,168.
(92)E. DISCAILLES, "Pierre Guillaume Seron", Bio.N., 1914-1920, XXII, kol.
229-236; F. BERTRAND, "La révolution de 1830 dans les places fortes de Philippeville et de Marienbourg", Revue belge d'histoire militaire, 1969, XVII, pp.
323-335.
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Pirson (93), Rouppe (94) en de Sélys-Longchamps (95). Waar bij de
meeste deelnemers aan de omwenteling de breuk met het Noorden
zich ten vroegste rond 15 september voltrekt kunnen we dit bij de
progressieve patriotten één à twee weken eerder situeren (96). Voor
het eerst in hun loopbaan slagen ze er in zich op nationaal vlak waar
te maken. Een aantal onder hen dringt door tot in het Nationaal
Congres. Zij zijn voorstander van het invoeren van de republikeinse
staatsvorm; ze zijn gekant tegen het oprichten van een senaat; in februari 1831 willen ze de hertog van Nemours als staatshoofd omdat
goede relaties met Frankrijk hen meer waard zijn dan de gunst van de
Heilige Alliantie. In de zomer en het najaar van 1831 kanten ze zich

(93)F.D. DOYEN, "François Gérard Pirson", Bio.N., 1903, XVII, kol. 665-670.
(94)A.V. ARNAULT, e*., "Nicolas Rouppe", B.N.C., 1825, XIX, p. 255;
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"Les Bourgmestres de Bruxelles", Revue de Belgique, 1896, jrg. 28, 2e reeks,
XVI, pp. 365-396; V. FRIS, "Nicolas Jean Rouppe", Bio.N., 1908-1910, XX,
kol. 229-236; C. PERGAMENI, Le clergé bruxellois et les serments révolutionnaires sous le Directoire, Bruxelles, 1911, pp. V1I-VIII; B. VAN DER SCHEL*
DEN, op.cit, p. 290; E. HUBERT, e.a., op.cit, I, p. 107, II, p. 440; E. DE
SEYN, "Nicolaas Rouppe",Dictionnaire ...,1936, II, p. 878; F. VAN KALKEN,
Commotions populaires en Belgique, Bruxelles, 1936, pp. 17, 21, 23-30;
J. KUYPERS, op.cit, pp. 31-165; W.F.d.CH., "Rouppe Van der Voort", Nederlands patriciaat, 1961, dl. 47, pp. 344-369; K. VAN den ABEELE, De gedwongen leningen van het jaar TV te Leuven. Bronnenmateriaal voor sociale geschiedenis onder Frans Bewind, Leuven, 1963 (ICHG Bijdragen 31), pp. 4346,
59; A.R. KLEYN, "Kwartierstaat L.H. Rouppe Van der Voort", Gens Nostra,
1967, XXII, pp. 118-119; J. HOEBANX, op.cit., pp. 139-196; E. WITTE et
F. BORNE, Documents relatifs..., p. 53; L. FRANCOIS, "Rouppe, Nicolas",
N3.W., 1974, VI, kol. 831-836.
(95)H. DELVAUX, "Michel de Sélys-Longchamps", Dictionnaire biographique
de la province de Liège, 1845, p. 114; "de Sélys-Longchamps", AJVJ3., 1853,
VII, pp. 180-181; E. DUCHESNE, "Michel Laurent de Sélys-Longchamps",
Bio.N, 1914-1920, XXII, kol. 188-192; DE BECDELIEVRE, "de Sélys-Longchamps", Biographie liégeoise, 1837, II, pp. 787-788; A. ROBINET, "Michel de
Sélys-Longchamps", D.H.B.RM., s.d. U, p. 746.
(96) R. DEMOULIN, Les journées de septembre 1830 à Bruxelles et en province.
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kategoriek tegen de verdragen der 18 en 24 artikelen. Elke concessie
wordt door hen afgewezen (97).

BESLUIT

Het overzicht van de overwegingen die tot de verschillende stellingnamen inspireerden, helpt ons bij het verklaren van gedragingen.
Als voornaamste motivaties citeerden we : politieke overtuiging, zoals legitimisme, conservatisme en liberalisme; maatschappelijk ideeëngoed, zoals verlichting en romantiek — op deze laatste stoelde dan de
vlaamsgezindheid — ; levensbeschouwelijke opvattingen, zoals religie
of vrijzinnigheid en de daaruit voortvloeiende sociale gedragingen;
maar evenzeer puur economische belangen. Wie financiële zelfstandigheid bezat, stond onafhankelijker ten opzichte van de overheid en
dus vrijer om al dan niet een functie te aanvaarden; maar slaagde er
eveneens in, door samenwerking met die overheid, bijvoorbeeld door
de aankoop van nationale goederen, zijn bezit doorheen de regimewisselingen te bestendigen en zelfs uit te breiden (98). Maar werkt de
hier voorgestelde typologie niet als een tweesnijdend zwaard ? Zowel
bij orangisten als bij patriotten, ontmoeten we conservatieven en progressieven, gelovigen en ongelovigen. In beide kampen zijn er bijvoorbeeld aandeelhouders in de Société Générale. Flaminganten en tegenstanders van de taalpolitiek van Willem I halen hun argumenten beiden ten dele uit essentieel gelijkaardige theorieën. De conclusie uit
dit alles is dat de besluitvorming bij deze vooraanstaanden het resultaat is van een complex van dergelijke récurrente motivaties. Welke

(97) L. DE LICHTER VELDE, "Les Jacobins au Congres National", fl.G., 1930,
CXXVI, pp. 326-336; W. THIBAUT, Us républicains belees (178749121
Bruxelles, 1961, 186 pp.; H. STRIJPENS, Lucien Jottrand, 1804-1877. Extraparlementair leider der republikeinen, Gent, 1965 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 191 pp.-bijl.; C. DE MULDER, De Republikeinse Beweging in de periode 1830-1831, haar leiders, haar verenigingen, Gent, 1970 (onuitgegeven
licentiaatsverhandeling), XII-128 pp.
(98)1. DELATTE, op.cit.t 136 pp.; J. LAMBERT, De verkoop van nationale
goederen in het departement..., XXI-392 pp.
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daarin de dominante is, hangt wellicht in hoofdzaak af van andere
factoren, dan diegene die traditioneel in de geschiedschrijving als
verklaring aangewend worden.
Luc François, Chrysantenstraat 19,8400 Oostende

INTEGRATION OU EXCLUSION POLITIQUE ?
LES NOTABLES BELGES ENTRE 1785 ET 1835
par
Luc FRANCOIS
RESUME
De 1785 à 1835 environ, la succession rapide des régimes politiques accula
en permanence les contemporains à définir des attitudes et à adopter des prises
de position. A vrai dire, nous ne pouvons envisager pour cette époque l'hypothèse de la collaboration car ce choix n'était pas encore élevé au rang des problèmes éthiques. L'amour de la patrie ne fut présenté comme un devoir sacré
qu'après la pénétration complète des idées du romantisme.
La Révolution brabançonne (octobre 1789) inaugura une période d'instabilité politique dans les Pays-Bas méridionaux. L'Autriche ne renonça pas à ses prétentions. En janvier 1791, elle mit fin par la force militaire à la république indépendante. Dès novembre 1792, les troupes révolutionnaires françaises tinrent le
pouvoir, mais, de mars 1793 à juin 1794, la maison de Habsbourg rétablit en
ces lieux son second régime de restauration. Ensuite, s'ouvre la période française, y compris dans le domaine des institutions. Bonaparte intégra les Pays-Bas
méridionaux à l'Empire mais ses défaites militaires firent échouer (1814) cette
région sous administration alliée. Un an plus tard, le Royaume Réuni fut mis en
place. La Révolution de 1830 accomplit la séparation entre le Nord et le Sud.
Elle mena à la proclamation de l'indépendance belge.
En rédigeant une typologie provisoire, il appert que la prise de position
orangiste en 1830 pût s'inspirer du légitimisme, de la conviction intellectuelle,
du sentiment flamand ou d'intérêts économiques. Du côté des patriotes, nous
pouvons rencontrer des conservateurs ultramontains, des libéraux conservateurs,
des menaisiens démocrates et des progressistes agissant par motivation sociale.
Cette typologie est évidemment incomplète. Chaque motivation — parmi
celles que nous énumérons ~ poussa le contemporain des faits à concourir ou à
s'abstenir sous l'influence de facteurs étrangers aux démonstrations traditionnelles reprises par l'historiographie.
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SUMMARY
The swift succession of political administrations between about 1785 and
about 1835 compelled the contemporary to take stands almost permanently.
Yet, we cannot speak of collaboration for this period because tills option was
not yet viewed as an ethical problem : patriotism was considered sacrosanct only
after the complete break-through of the romantic ideas.
The Brabant Revolution (October, 1789) was the beginning of a period of
administrative instability in the Southern Netherlands. Indeed, Austria did not
give up her claims and in January, 1791, with the help of the army, put an end
to the independent republic.
As early as November, 1792 the French revolutionary troops took charge,
but between March, 1793 and June, 1794 Habsburg established his second
Restoration-regime. That was the definite start of the French era, also in the
field of the institutions. Bonaparte integrated the Southern Netherlands
completely into the empire, but his military defeats brought the area under an
allied government in 1814 and one year later the Kingdom of the United Netherlands was formed. The revolution (August, 1830) brought about the division
between the North and the South and led to the proclamation of the Belgian
independence.
In drawing up a provisional typology we see that the Orangist stand in 1830
could have been inspired by legitimism, intellectual conviction, flamingantism or
economic interests. Among the patriots we find ultramontane conservatives,
conservative liberals, democratic menaisians and socially motivated
progressionists.
Naturally this typology is not exhaustive, and each of the motivations
mentioned inspires the contemporary to co-operation or aloofness, under the
influence of factors other than those which are traditionally used as explanations
in historiography.
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