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Inleiding

Samenwerking in Europa gaat met horten en stoten. Na een inspirerend begin in de jaren 

vijftig,  volgde  een  ambivalente  periode  in  de  jaren  zestig  en  een  impasse  in  de  jaren 

zeventig.  Vanaf  1986 lijkt  de integratie  ineens weer  in  een stroomversnelling beland.  De 

volgende twintig jaar kenmerken zich door institutionele vernieuwingen, voltooiing van de 

Unie,  integratie  van  nieuwe  beleidsgebieden,  diverse  uitbreidingsrondes  en  een 

gemeenschappelijke munt. Maar hier trapte de EU op zijn eigen staart. Veranderingen gingen 

te snel en met een hartgrondig “nee” en “non” tegen invoering van een Europese grondwet 

gaven de Fransen en Nederlanders aan dat het wel even genoeg was zo. Een positief punt 

hieruit? Nog nooit was de burger zo betrokken bij  'Europa'.  Voor of tegen,  deze burgers 

zullen  beseffen  dat  de  samenwerking  in  Europa  bijzonder  is.  Waarschijnlijk  denken  de 

meesten  ook  dat  ze  uniek  is.  Maar  dat  is  niet  zo.  Europa  heeft  meerdere 

samenwerkingsprojecten gekend. Sommige kwamen niet verder dan de tekentafel (wat niet 

wil  zeggen dat ze geen invloed hebben gehad!),  andere werden (bijna) gerealiseerd.  Het 

Romeinse  Rijk  valt  misschien  niet  in  deze  categorie,  omdat  het  zich  ook  buiten  Europa 

uitstrekte, maar zijn erfopvolger, het Heilige Roomse Rijk wel. Dit keizerrijk verenigde een 

groot deel van West- en Midden-Europa, maar de eenheidsgedachte leefde misschien vooral 

aan het keizerlijke hof. Ook Napoleon wilde Europa verenigen in “een confederatie van staten 

onderling verbonden door dezelfde maat, principes, meningen, gevoelens en interesses”1 en 

slaagde daar met zijn veroveringen bijna in. 

Deze studie richt zich op een periode van vermeende samenwerking die volgde op 

het Napoleontische tijdperk. Europa moest opnieuw worden opgebouwd en dit werk werd 

uitgevoerd door een handvol staatslieden en diplomaten. Het Europa dat zij creëerden, heeft 

in  de  geschiedschrijving  labels  meegekregen  als  reactionair,  conservatief,  machtspolitiek, 

Balance  of  Power.  Dit  zijn  termen  die  niet  snel  met  samenwerking  in  verband  worden 

gebracht. Aan de andere kant is deze periode de boeken ingegaan als “Concert van Europa”, 

een ongekend vreedzame periode in Europa. Deze paradox in de geschiedenis heeft  veel 

pennen in beroering gekregen. Eén historicus schrijft niet zonder bewondering dat “the most 

impressive aspect of post-1815 European politics is not simply the virtual absence of war. 

More notable is an array of positive results achieved in international politics in this era, of 

1 Comte de las Cases, “Mémoiral de Sainte Hélène”, geciteerd in W.A. Phillips,  The confederation of  
Europe: a study of the European alliance, 1813-1823, as an experiment in the international organization  
of peace (London 1920), 24.
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problems settled and dangers  averted by diplomacy.”2 Deze diplomatie,  althans  een deel 

daarvan, vormt het onderwerp van deze studie. 

Twee jaar lang hadden de staatslieden en diplomaten onderhandeld over de nieuwe 

Europese orde en vlak voordat zij naar huis gingen, spraken zij -als oude vrienden- af om dit 

nog eens vaker te doen. In het jargon van diplomaten werd dit ”to renew their meetings at 

fixed periods, either under the immediate auspices of the sovereigns themselves, or by their 

respective  ministers  (..)”.3 Doel  van  deze  bijeenkomsten  was  om  zaken  van  algemeen 

Europees belang te bespreken.  Een soort  Raad van Europa dus.  Maar hoe ver reikte  de 

samenwerking in dit geval eigenlijk? Is hier misschien sprake van een vorm van Europees 

bestuur, van integratie van beleid of overdracht van bevoegdheden? Hoeveel bijeenkomsten 

zijn er eigenlijk geweest en wat was hun resultaat? Vreemd genoeg is hierover niet heel 

uitgebreid geschreven, ondanks alle belangstelling die er wel is voor het meer omvattende 

Concert  van Europa.  Historici  beschouwen vier  congressen die  tussen 1815 en 1822 zijn 

gehouden als onderdeel van dit door hen gedoopte “congressysteem”. De meeste schrijvers 

gaan  vrij  summier  in  op  dit  systeem  en  doen  het  af  als  een  mislukt  experiment.  Ook 

schrijvers die er meer aandacht aan hebben besteed, komen tot dezelfde conclusie ook al zijn 

zij soms wat genuanceerder in hun waardering.

Dat er zo weinig aandacht en waardering is voor dit congressysteem is mijns inziens 

onterecht. In Europa komen we pas in één van de verdragen van de huidige Europese Unie 

opnieuw een bepaling  tegen waarin  wordt  gesproken  over  periodieke bijeenkomsten van 

staatshoofden of minister . Ook voor 1815 zijn er geen verdragen te vinden waarin periodiek 

topoverleg  was vastgelegd.  Het  paste  ook niet  in  de  vigerende politiek  van die  tijd.  De 

Europese  betrekkingen  werden  bepaald  of  vormgegeven  door  het  principe  van 

machtsevenwicht of Balance of Power. Wat betekent dit? De individuele landen maken deel 

uit van een statenstelsel of systeem. Om te overleven in dit systeem moet de macht van een 

land ten minste net zo groot zijn als die van andere landen. Macht kan hier gezien worden als 

de som van militaire, economische, technologische, diplomatieke en andere vermogens van 

een staat  in  verhouding  tot  die  van andere  staten.4 Al  deze  vermogens  kunnen worden 

ingezet om een evenwicht te zoeken tussen de deelnemers in een systeem of juist om een 

overwicht te verkrijgen op de andere deelnemers. Het uitoefenen van deze vermogens in het 

internationale speelveld noemen we machtspolitiek. Deze definitie sluit dus niet automatisch 

een dreigen met of gebruik van geweld in, zoals in veel populaire definities wel het geval is.5 

2 Paul  W.  Schroeder,  “The 19th-Century  International  System:  Changes  in  the Structure”,  in:  M.C. 
Brands,  N.C.F.  Van  Sas  en  B.A.G.M.  Tromp  (red.),  De  Veiligheid  van  Europa.  Aspecten  van  de  
ontwikkeling van het Europese Statenstelsel (Rotterdam 1991), 72.
3 Artikel VI van het Quadruple Alliantie-verdrag van november 1815, geciteerd in C.K. Webster,  The 
Congress of Vienna, (London 1963), 163.
4 Deze definitie is afgeleid uit: Paul R. Viotti en Mark V. Kauppi, International Relations Theory. Realism, 
Pluralism, Globalism (New York 1993),  44. 
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Ook  diplomatieke  middelen  konden worden  ingezet,  maar  tot  1815  werd  zelden  gebruik 

gemaakt van congressen in vredestijd.

Bovenstaande schets van de internationale betrekkingen mag overkomen als cynisch, 

maar is wel toepasbaar op de negentiende eeuw. Als we naar de huidige situatie in Europa 

kijken, wordt meteen duidelijk dat deze visie te beperkt is. In de eerste plaats bestaat het 

huidige  Europese  systeem niet  meer  alleen  uit  landen  of  staten.  Er  zijn  diverse  andere 

actoren te onderscheiden. Niet alleen de Europese instellingen in Brussel en Straatsburg maar 

bijvoorbeeld ook een Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Alle leden van de 

Europese Unie zijn hieraan gebonden en kunnen worden aangesproken (door andere landen, 

instituten en burgers) als zij in overtreding zijn. Theoretisch is het mogelijk voor een land om 

een uitspraak van het Europese Hof naast zich neer te leggen, maar in de praktijk is dit veel 

minder gemakkelijk. De negatieve gevolgen hiervan zullen vrijwel nooit opwegen tegen het 

voordeel ervan.

Het is  echter  mogelijk om ook voor de negentiende eeuw een dergelijk  beeld te 

schetsen. Er lagen na 1815 ook diverse verdragen die de gewenste verhoudingen in Europa 

beschreven en met wat goede wil  kan in artikel  VI van het Alliantieverdrag of in andere 

vormen  zelfs  een  Europees  instituut  onderscheiden  worden.  Is  hier  misschien  een 

rudimentaire vorm van Europese integratie zichtbaar?

De centrale vraag in deze studie is dan ook of het congressysteem een onderdeel vormde van 

de  machtspolitiek  van  de  grote  mogendheden  of  dat  het  juist  als  een  alternatief  voor 

machtspolitiek gezien moet worden.

Met opzet wordt in de onderzoeksvraag gesproken over “een alternatief voor machtspolitiek” 

om ook de opties open te houden voor andere mogelijkheden dan samenwerking of zelfs 

integratie.  Het congressysteem is  onderdeel  van een reeks verdragen die  tussen februari 

1814 en november 1815 gesloten werden. Naast twee vredesverdragen met Frankrijk, gaat 

het  om verdragen  die  een  grondige  herziening  van  de  kaart  van  Europa  behelsden  en 

diverse  andere  zaken  regelden.  Voor  een  goed  begrip  van  het  congressysteem  is  het 

noodzakelijk te begrijpen wat de aanleiding was voor zo'n omvangrijk netwerk aan verdragen 

en  binnen  welk  kader  de  onderhandelaars  te  werk  gingen.  Dit  zijn  de  onderwerpen  in 

hoofdstuk een. Ook zal hier de oorsprong van het congressysteem worden achterhaald zodat 

dit hoofdstuk afsluit met de formering van de Vierde en beslissende Coalitie tegen Napoleon. 

Hoofdstuk twee geeft een overzicht van de posities en doelstellingen van de belangrijkste 

onderhandelaars, voor de eigenlijke besprekingen begonnen. Het volgende hoofdstuk biedt 

een gedetailleerd verslag van die besprekingen en daarmee van de totstandkoming van het 
5 Zie bijvoorbeeld de definities die naar voren komen als met google gezocht wordt op “define:power 
politics”
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Concert van Europa en het congressysteem. Hoe het congressysteem werkte in de praktijk is 

het onderwerp van hoofdstuk vier. Waren er afspraken gemaakt over het hoe, wie, wat, waar 

en wanneer van congressen en hoe ging dat in de praktijk. Naast de vier congressen die 

volgens de gangbare opvatting het congressysteem uitmaakten, zal in dit hoofdstuk ook nog 

gekeken worden wat er na 1822 aan diplomatieke activiteiten ontplooid werden. Ten slotte 

zal een analyse gegeven worden van de belangrijkste discussies en standpunten die ik in de 

literatuur over het Concert van Europa en het congressysteem gevonden heb. Deze analyse 

zal een verdieping geven van het in de voorgaande hoofdstukken gepresenteerde materiaal 

en  het  mogelijk  maken  het  onderzoek  van  andere  historici  te  incorporeren  in  de 

beantwoording van de onderzoeksvraag.

Of de uitkomst van dit onderzoek de burgers van Europa anders zal laten denken 

over het huidige integratieproces, betwijfel ik. Het is voldoende als de lezer van deze studie 

zich, evenals de schrijver, zal verbazen over een korte periode in de Europese geschiedenis 

waarin  grote  dingen  bereikt  werden  door  een  aantal  van  de  meest  bijzondere  en 

aansprekende karakters die de Europese politiek ooit heeft gekend.
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Hoofdstuk 1: Europa in oorlog

1.1 Inleiding

Het Europa dat tijdens de grote vredesconferenties van Westfalen en Utrecht was gecreëerd, 

bleef gedurende de achttiende eeuw grotendeels in tact. Wel waren er veel oorlogen in deze 

periode  maar  voorzover  hierbij  territoriale  wijzigingen  optraden,  ging  het  om  regio´s, 

provincies  of  grensgebieden.  De  enige  duidelijke  uitzondering  hierop  vormt  Polen  dat 

gedurende de achttiende eeuw in drie fasen geheel werd opgedeeld tussen Rusland, Pruisen 

en het Habsburgse Rijk. Het waren de Franse Revolutie  en met name de Napoleontische 

oorlogen  die  de  in  Utrecht  en  Westfalen  gevestigde  verhoudingen  in  Europa  ernstig 

verstoorden. Voor de staatslieden die na de val van Napoleon de taak op zich namen om de 

orde  te  herstellen,  vormden  de  verhoudingen  van  voor  de  Franse  Revolutie  het 

referentiepunt. Toch beseften zij ook dat een volledige terugkeer naar de oude situatie niet 

meer mogelijk was. Het uitgangspunt voor de onderhandelaars in 1814-1815 was dan ook 

een nieuwe ordening,  gebaseerd op de principes  van machtsevenwicht  en  raison d´etat. 

Deze principes golden sinds Westfalen als leidraad voor de Europese betrekkingen tussen 

staten. De aanleiding  voor  en het kader van de onderhandelingen zullen in dit hoofdstuk 

nader besproken worden. Daarnaast zal getraceerd worden waar  de oorsprong ligt van het 

congressysteem.

1.2 Het kader voor een nieuwe orde: de moderne staat en   Balance of Power  

In de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd waren er twee belangrijke instituten die de 

internationale politiek van Europa bepaalden: vorst en godsdienst.  Vorstenhuizen of meer 

algemeen,  de  koninklijke  en  adellijke  geslachten  vormden  het  belangrijkste  geografische 

ordeningsprincipe in Europa. De bezittingen van een vorst of koningshuis bepaalden de grens 

van een land. Door huwelijk, erfenis of oorlog konden vorsten een hybride en verspreid rijk 

verwerven dat niet meer in overeenkomst had dan de heerser zelf. Een voorbeeld hiervan is 

het Habsburgse Huis dat in de eerste helft van de zestiende eeuw niet alleen over Spanje 

regeerde maar ook over de Nederlanden, Bourgondië, Franche-Comté, Oostenrijk en delen 

van Italië. 

Ook  godsdienst  kleurde  de  kaart  van  Europa.  Aanvankelijk  zorgde  het  christelijk 

geloof voor eenheid, later voor een tweedeling. Met de Reformatie werd Europa verdeeld in 

een  katholiek  en  een  protestants  deel.  Uiteindelijk  leidde  deze  tweedeling  tot  de 

godsdienstoorlogen die het gezicht van de 17e eeuw bepaalden. Deze oorlogen betekenden 

ook  het  begin  van  het  einde  van  de  op  koningshuizen  geënte  ordening  van  Europa. 

Weliswaar bleven veel oude vorstenhuizen na deze oorlogen nog aan de macht, maar het 
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was steeds minder het belang van de vorst dat het beleid zou bepalen. Er ontwikkelden zich 

nu langzamerhand eenheidsstaten met een eigen identiteit en onafhankelijkheid. 

Deze ontwikkeling zette zich in de achttiende eeuw voort en leidde tot de opkomst 

van de moderne staat en het moderne statenstelsel. De moderne staat kenmerkt zich door 

een effectief leger, een centrale bureaucratie en een op staatsbelang gerichte buitenlandse 

politiek. Staatsbelang of  raison d’état is het idee dat elk land zijn eigen belangen heeft die 

een bepaald politiek handelen noodzakelijk maakt. Het zijn niet meer de wensen en ideeën 

van een vorst die het beleid bepalen maar het instandhouden van de staat dat als leidend 

principe geldt.6 Wat voorop staat is de veiligheid en onafhankelijkheid van een staat. In de 

achttiende eeuw werden consolidatie en uitbreiding van de eigen machtspositie gezien als 

middelen  om de  eigen  onafhankelijkheid  te  waarborgen.  Dit  leidde  tot  het  competitieve 

statensysteem waarbij de belangrijkste landen van Europa in een voortdurende onderlinge 

strijd verwikkeld waren in steeds wisselende allianties.7 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de oorlog 

om de Oostenrijkse Successie (1740 tot 1748) en de Zevenjarige oorlog die acht jaar later 

plaatsvond,  van  1756  tot  1763.  In  de  eerstgenoemde  oorlog  stonden  Pruisen,  Frankrijk, 

Spanje, Bavaria en Saksen tegenover Oostenrijk en Groot-Brittannië, terwijl in de Zevenjarige 

oorlog Pruisen en Groot-Brittannië tegenover een coalitie stonden van Oostenrijk, Frankrijk, 

Rusland, Saksen en Zweden. Overigens blijkt uit de naam “Oostenrijkse Successie” dat ook in 

deze  periode  van  de  geschiedenis  dynastieke  motieven  nog  steeds  een  factor  in  de 

internationale politiek konden zijn.

Ondanks deze willekeur en ogenschijnlijke anarchie in het Europa van de achttiende 

eeuw, was er wel degelijk een structuur te herkennen die de betrekkingen tussen staten 

bepaalde.  Deze  structuur  wordt  doorgaans  Balance  of  Power genoemd.  Over  Balance of  

Power wordt  veel  gediscussieerd  in  de  literatuur  en  er  bestaan  ook  veel  verschillende 

definities  van.  De  historicus  Paul  Schroeder  vond  alleen  al  in  diplomatieke  en  officiële 

documenten uit de negentiende eeuw elf verschillende betekenissen.8 In de beschrijvende 

literatuur zijn er waarschijnlijk nog wel meer te vinden. In het algemeen kan gesteld worden 

dat  Balance of  Power betrekking heeft  op de machtsverhoudingen tussen landen. In een 

statensysteem waarin sprake is van Balance of Power, wordt de macht die een staat bezit en 

uitoefent gecontroleerd en in evenwicht gehouden door de macht van andere staten.9 Voor 

de onderhandelaars van 1814-1815 was Balance of Power het meest voor de handliggende 

uitgangspunt bij hun poging een stabiel en vredig Europa te creëren.

6 Craig and George, Force and Statecraft, diplomatic problems of our Time,  5; McKay and Scott, The 
Rise of the Great Powers 1648 -1815, 210.
7 Ibid. 210.
8 Paul W. Schroeder, “The nineteenth century system:  Balance of Power or political equilibrium?”, 
Review of International Studies , (nr.15 1989), 137.
9 Paul W. Schroeder, “Did the Vienna Settlement Rest on a Balance of Power?”, American Historical  
Review, (June 1992) 685.
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Een andere kenmerk van de betrekkingen tussen de Europese staten in de achttiende 

is het onderscheid tussen de grote mogendheden en de overige staten. Dit onderscheid werd 

in  de  achttiende  eeuw  steeds  duidelijker  en  steeds  belangrijker.  Uiteindelijk  is  het  een 

handvol  landen dat vanwege hun militaire en geopolitieke situatie de boventoon voert  in 

Europa.  Dit  zijn  Groot-Brittannië,  Frankrijk,  het  Habsburgse  Rijk,  Rusland en Pruisen.  De 

overige  staten  kunnen  geclassificeerd  worden  als  voormalige  grootmachten  (Nederland, 

Spanje, Zweden), middelgrote en kleine staten. Een land als Pruisen wordt door sommige 

historici juist weer gezien als een grote mogendheid in opkomst, maar ook in de achttiende 

eeuw en met name tijdens de regering van Frederik de Grote, gedroeg dit koninkrijk zich al 

vaak als grootmacht.

 

1.3 De aanleiding voor een nieuwe orde: de Franse Revolutie en de Napoleontische oorlog

De gevestigde verhoudingen in Europa waren ernstig verstoord door bijna 25 jaar oorlog en 

Franse  overheersing  van  het  continent,  maar  ook  de  Franse  Revolutie  had  zijn  sporen 

nagelaten.  Niet  alleen  het  gedachtengoed  van  de  Revolutie  verspreidde  zich  over  het 

continent, in 1792 waren het revolutionaire troepen die de veroveringsoorlog begonnen. Dit 

vormde de aanleiding voor  de eerste  grote  coalitie  tegen Frankrijk,  een jaar  later.  Deze 

coalitie slaagde er echter niet in de oorlog te winnen en viel in 1796 uiteen. Ook een tweede 

coalitie tegen Frankrijk, in 1799 kon de gemotiveerde, revolutionaire troepen niet de baas. In 

deze  oorlog was er  één Franse generaal  in  het  bijzonder  die  zich  onderscheidde  op het 

slagveld: Napoleon. Middels een staatsgreep zou Napoleon een plek opeisen in de raad van 

consuls van de nieuwe republiek, maar al gauw zou hij de macht over Frankrijk alleen op 

eisen.  

De opkomst van Napoleon werkte niet een verandering in politieke koers in de hand 

bij de tegenstanders van Frankrijk. Opnieuw werd een coalitie, de derde, gevormd, ditmaal 

als  gevolg  van  de  toenadering  tussen  Rusland  en  Groot-Brittannië  in  1805.  Ook  het 

Habsburgse Rijk sloot zich aan, maar de Pruisen besloten neutraal te blijven. De coalitie was 

hiermee niet zo omvattend als gewenst en, naar later zou blijken, noodzakelijk om Napoleon 

te  verslaan.  Omdat  de  Britten  geen  manschappen  leverden  maar  slechts  subsidies 

verschaften aan hun bondgenoten, zou de eigenlijke strijd neerkomen op de inzet van de 

Russische  en  Habsburgse  legers.  Weer  was  de  coördinatie  tussen  de  coalitielegers  niet 

optimaal, waardoor de militaire campagnes van 1805 en 1806 op een groot fiasco uitliepen. 

Het Habsburgse leger werd bij  Ulm  overtroefd door de Fransen en moest zich overgeven. 

Napoleon bezette Wenen en versloeg vervolgens nog een gecombineerd Russisch-Oostenrijks 

leger. Het Habsburgse Rijk was nu genoodzaakt zich helemaal terug te trekken uit de Derde 

Coalitie.  Het Russische leger bleef op de been, maar bewoog zich op veilige afstand van 

Napoleons legers. 
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De Pruisen hadden zich afzijdig gehouden en met hun neutraliteit zelfs geprobeerd 

Napoleon gunstig te stemmen. Frederik Willem III hoopte op gebiedsuitbreiding in Duitsland 

als het Habsburgse Rijk verslagen zou worden. Toen hier geen sprake van was en Napoleon 

de Pruisen zelfs dwong deel te nemen aan een oorlog tegen Rusland, verklaarde hij Frankrijk 

de  oorlog.  Er  volgden  twee  veldslagen  bij  Jena en  Auerstädt waar  het  Pruisische  leger 

vernietigd  werd.  Het  effect  hiervan  en  van  de  oorlog  tegen  de  Derde  Coalitie  was  dat 

Napoleon nu geen noemenswaardige tegenstand meer had te duchten in Europa. Pruisen en 

het  Habsburgse  Rijk  werden  satellieten  van  Frankrijk  en  Rusland,  de  enig  overgebleven 

onafhankelijke grootmacht op het continent, besloot dat het ook beter kon samenwerken met 

Frankrijk. In Tilsit sloot de tsaar een verdrag met Napoleon. Een bijkomend gevolg van de 

veldslagen bij  Jena en  Auerstädt  was dat  Napoleon met zijn moderne manier van oorlog 

voeren het aureool van onoverwinnelijkheid had overgenomen van het Pruisische leger. Dit 

aureool zou hij lang behouden.

In 1808 werd de Franse hegemonie pas voor het eerst weer betwist toen Spanje in 

opstand kwam tegen de bezettingsmacht. Groot-Brittannië kwam de opstandelingen op het 

Iberisch schiereiland te hulp en landde voor de eerst keer in de strijd tegen Napoleon met 

een eigen leger op het continent. Het Habsburgse Rijk dat sinds de nederlagen in 1805 bezig 

was geweest zijn leger te hervormen, zag zich gesterkt door dit tweede front en verklaarde in 

1809 de oorlog aan Napoleon. De militaire campagne die volgde bewees echter dat Frankrijk 

nog steeds te sterk was en een vernederende vrede werd getekend. Ook de Britten, alhoewel 

ze in Portugal een blijvend bolwerk tegen de Fransen hadden, boekten aanvankelijk geen 

vooruitgang op het Iberisch schiereiland.

De werkelijke ondergang van Napoleon zou pas in 1812 worden ingezet, ofschoon 

het toen nog wel twee jaar zou duren voor de Keizer daadwerkelijk zou aftreden. Het was de 

militaire campagne tegen Rusland die het begin van het einde betekende voor  La Grande 

Empire. Aanleiding vormde het besluit van de Russische Tsaar Alexander I (1777 – 1825) om 

uit  het  Continentaal  Systeem,  de  economische  boycot  van  Groot-Brittannië,  te  stappen. 

Napoleon wilde de Russische tsaar,  die sinds het  uiteenvallen van de Derde Coalitie  een 

bondgenoot van Frankrijk was, weer in het gareel krijgen door hem in een veldslag op de 

knieën te dwingen. Daartoe verzamelde hij een leger van zeshonderdduizend man in Polen en 

viel  Rusland binnen.  De Russen weigerden echter  de strijd  aan te gaan en trokken zich 

telkens verder terug. Napoleon kwam in Moskou aan, zonder dat de tsaar zich gewonnen gaf 

of  het  Russische  leger  overtuigend verslagen  was.  Uiteindelijk  zag de Franse Keizer  zich 

gedwongen de aftocht te aanvaarden maar dit liep uit op een ramp als gevolg van de strenge 

winter en Russische aanvallen. Van het immense invasieleger keerde slechts veertigduizend 

man terug in  Polen.  Vanaf  dit  moment  zou  Napoleon voortdurend verder  teruggedreven 

worden. 
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Dit keerpunt in de strijd tegen Napoleon zorgde ook voor hernieuwde samenwerking 

op militair  en politiek gebied tussen de Europese mogendheden.  In februari  1813 sloten 

Rusland en Pruisen het verdrag van Kalisch, waarbij Pruisen zich bij de Russen voegde in de 

oorlog tegen Frankrijk. In juni van datzelfde jaar sloot Groot-Brittannië verdragen met de 

Russen en de Pruisen in Reichenbach. De Engelsen betaalden mee aan de oorlog in Oost-

Europa  maar  boekten  zelf  ook  vooruitgang  in  het  Westen,  waar  Arthur  Wellesley,  beter 

bekend als de Duke of Wellington (1769 - 1852) de Fransen uit Spanje dreef. Het Habsburgse 

Rijk sloot zich als laatste van de vier grote mogendheden in augustus 1813 aan bij de oorlog 

tegen Napoleon. De Vierde Coalitie was hiermee een feit en twee maanden later werd in “de 

slag der naties” bij Leipzig een grote overwinning behaald op Napoleon. 

1.4 De totstandkoming van een nieuwe orde: voorwerk 1805-1814

Al  lang  voordat  Napoleon  verslagen  was,  lag  er  een  uitgewerkt  plan  klaar  voor  de 

reconstructie  van  Europa.  Dit  was  de  Statepaper  van  Pitt.  In  januari  1805  schreef  de 

toenmalige Britse premier, William Pitt the Younger (1759 - 1806), een Statepaper als reactie 

op een voorstel van Tsaar Alexander I. De Russische Tsaar had een jaar daarvoor contact 

gezocht met Engeland, waaruit de derde coalitie was ontstaan. In zijn voorstel aan Pitt ging 

hij  ook  in  op  de  situatie  in  Europa  na  een  mogelijke  nederlaag  van  Napoleon.  Volgens 

Alexander was het oude Europa voorgoed voorbij. Het feodalisme moest vervangen worden 

door liberale overheden en monarchen moesten hun onderdanen een constitutie  gunnen, 

gebaseerd  op  de  “sacred  rights  of  humanity.“10 Pitt  herschreef  het  vaag  geformuleerde 

voorstel tot een concreet en praktisch programma met drie hoofddoelstellingen: in de eerste 

plaats  de  bevrijding  van  Europa  van  de  Franse  overheersing.  In  de  tweede  plaats  een 

regeling waardoor de veiligheid van de gebieden rondom Frankrijk gewaarborgd kon worden 

en tegelijkertijd “een meer effectieve barriëre” gevormd zou worden tegen mogelijke agressie 

van Frankrijk. Ten slotte deed Pitt een voorstel “to form at the restoration of peace, a general 

agreement and guarantee for the mutual protection and security of different Powers, and for 

the re-establishing of a general system of public law in Europe.”11

Als  de  eerste  hoofddoelstelling  gehaald  was  en  Europa  bevrijd  van  de  Franse 

overheersing,  zou  een  omvangrijke  herschikking  moeten  plaatsvinden  op  het  continent. 

Frankrijk  zou  teruggebracht  worden  tot  zijn  oude  landsgrenzen  van  1789.  Tegelijkertijd 

zouden de omringende staten versterkt worden en een buffer vormen tegen mogelijk nieuwe 

agressie.  In  het  zuiden  zou  Piedmont  uitgebreid  worden met  Genua en  mogelijk  andere 

gebieden. Ten oosten van Frankrijk zou Zwitserland een neutrale status verwerven. In het 

noorden zou België, dat voor de Franse bezetting onder bewind van de Habsburgers stond, 

10 C.K. Webster, The Foreign Policy of Castlereagh, (London 1931), deel 1, 54.
11 William Pitt the Younger, “Memorandum on the Deliverance and Security of Europe,” 19 januari 1805, 
geciteerd in: C.K. Webster, The Foreign Policy of Castlereagh 1812 – 1815, deel 1, 58.
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bij  Nederland  worden gevoegd.  Daarnaast  zou  Pruisen  gebiedsuitbreiding  krijgen  aan de 

linkeroever van de Rijn.  Deze uitbreiding van Pruisen diende niet  alleen als  buffer  tegen 

Frankrijk,  maar  ook  om van  het  land  een  echte  grootmacht  te  maken.  Samen met  het 

Habsburgse Rijk moest Pruisen namelijk een defensief blok kunnen vormen tegen dreiging uit 

zowel het westen als het oosten. Dit was ook de reden waarom het Habsburgse Rijk het 

noorden van Italië binnen zijn invloedssfeer zou krijgen, door verwerving van gebieden en 

door het herstellen van het gezag van de Groot-Hertog van Toscane, die familie was van de 

Oostenrijkse Keizer.

Voor  deze  territoriale  herschikking  zou  volgens  de  derde  hoofddoelstelling  een 

“general agreement and guarantee” afgegeven moeten worden. In een verdrag zouden alle 

staten van Europa hun grondgebieden accepteren. De twee perifere grootmachten, Groot-

Brittannië en Rusland, die volgens Pitt geen specifieke territoriale belangen hadden, konden 

vanwege  hun  geografische  ligging  de  nieuwe  ordening  van  Europa  waarborgen.  Hiertoe 

zouden  zij  een  apart  verdrag  moeten  sluiten:  “The  two  Powers  should,  by  a  separate 

engagement, bind themselves to each other jointly to take an active Part in preventing its 

(d.i. het algemene verdrag) being infringed.”12

De Derde Coalitie, die door de toenadering van Rusland en Groot-Brittannië tot stand 

kwam, slaagde er echter niet in Napoleon te verslaan. Het plan van Pitt kon dus ook niet 

worden  uitgevoerd.  Toch  was  het  plan  hiermee  niet  verloren.  Bij  het  opstellen  van  de 

Statepaper was een jonge diplomaat betrokken geweest, die tien jaar later als minister van 

Buitenlandse Zaken van Engeland een doorslaggevende rol zou spelen in de totstandkoming 

van het Concert van Europa. Dit was Robert Stewart 2nd Marquess of Londonderry (1769 – 

1822),  beter  bekend  als  Viscount  Castlereagh.  Castlereagh  had  zich  de  ideeën  van  zijn 

mentor  Pitt  eigen  gemaakt  en  streefde  ook  naar  een  algemene  en  duurzame  vrede, 

gebaseerd op het principe van machtsevenwicht.  Opnieuw was er een coalitie  van staten 

gevormd  om  dit  te  bereiken.  Deze  Vierde  Coalitie  was  in  de  loop  van  1813  tot  stand 

gekomen. Doel van de coalitie was in de eerste plaats de militaire nederlaag van Napoleon te 

bewerken. Naast de samenwerking op het slagveld, kwam echter ook het diplomatieke proces 

snel op gang. Sommige van de bilaterale verdragen die in 1813 gesloten waren, bevatten al 

afspraken  over  naoorlogse  regelingen.  Het  meest  duidelijke  en  tegelijk  problematische 

voorbeeld is het verdrag van Kalisch, tussen Rusland en Pruisen. In een geheime clausule in 

dit vedrag kwamen beide landen overeen dat na de oorlog Polen bij Rusland ingelijfd zou 

worden en dat Pruisen Saksen zou annexeren. Deze overeenkomst zou later het grootste 

struikelblok blijken in de poging een nieuw evenwicht te creëren na de val van Napoleon.

12 William Pitt the Younger, “Memorandum on the Deliverance and Security of Europe”, 19 januari 1805, 
geciteerd in: Anselm Doening-Manteuffel,  Vom Wiener Kongress zur Pariser Konferenz. England, die 
deutsche Frage und dat Mächtesystem 1815-1856 (Göttingen, 1991) 25; zie ook: C.K, Webster,  The 
Foreign Policy of Castlereagh, deel I,  59-60.
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Naast  deze  bilaterale  verdragen,  vonden  er  ook  onderhandelingen  plaats  tussen 

meerdere  bondgenoten.  In  Terplitz  in  september  1813  bespraken  Rusland,  Pruisen  en 

Oostenrijk  een  mogelijke  naoorlogse  ordening.  Zij  hanteerden  hierbij  een  historische 

benadering en kwamen overeen dat hun landsgrenzen hersteld moesten worden volgens de 

situatie van 1805. Oostenrijk was blijkbaar bereid om afstand te doen van België, dat in 1805 

al in handen van Frankrijk was. Twee maanden later, na de slag bij Leipzig, vonden opnieuw 

onderhandelingen plaats en dit keer was ook Groot-Brittannië betrokken. In Frankfurt werd 

een  vredesvoorstel  opgesteld,  gericht  aan  Napoleon.  Deze  Frankfurt  Proposals boden  de 

Franse keizer een vrede op basis van de natuurlijke grenzen: Frankrijk zou reiken tot de 

Pyreneeën,  de  Alpen en de  Rijn.  Oostenrijk  gaf  hiermee dus daadwerkelijk  de Zuidelijke 

Nederlanden op en Frankrijk zou in bezit blijven van Antwerpen. Lord Aberdeen, de jonge en 

onervaren Engelse onderhandelaar in Frankfurt, had door toe te stemmen met dit voorstel 

een van de belangrijkste uitgangspunten van het buitenlandse beleid van Groot-Brittannië 

verzaakt.  Voor  de  veiligheid  van  het  eiland  en  ter  bescherming  van  zijn  handelspositie, 

mochten  de  lage  landen,  of  een  deel  daarvan  nooit  in  handen  komen  van  een  andere 

grootmacht. Ondanks dat Napoleon de Frankfurt Proposals niet accepteerde en deze dus ook 

niet geëffectueerd werden, was het voor Castlereagh een teken dat hij de onderhandelingen 

niet kon overlaten aan zijn medewerkers. Eind 1813 maakte hij zich dan ook op om zelf naar 

het continent te reizen.

Castlereagh nam een uitgewerkt en gedetailleerd plan mee dat was gericht op het 

bereiken van een duurzame vrede op het continent en inperking van de macht van Frankrijk. 

Dit plan was vastgelegd in een Memorandum dat hij vlak voor zijn vertrek had opgesteld13. 

Ten  aanzien  van  de  situatie  in  Europa  beschreef  het  Memorandum  drie  belangrijke 

uitgangspunten. In de eerste plaats moest een algemene alliantie worden opgericht tussen 

de partijen van de Vierde Coalitie. Deze alliantie moest een gezamenlijk optreden van de 

geallieerden  garanderen,  zowel  op  het  slagveld  als  aan  de  onderhandelingstafel.  In  de 

tweede  plaats  moesten  de  staten  om  Frankrijk  heen  versterkt  worden  voor  hun  eigen 

veiligheid en om een buffer te kunnen vormen. Ten slotte wenste Castlereagh dat de alliantie 

ook in vredestijd zou blijven bestaan als beveiliging tegen mogelijke nieuwe agressie van 

Frankrijk.

Het  Memorandum  van  Castlereagh  vertoont  duidelijke  overeenkomsten  met  de 

Statepaper van Pitt maar gaat minder ver. Het spreekt wel van een cordon sanitaire rondom 

Frankrijk maar gaat niet in op een algemene territoriale regeling waarmee een duurzaam 

machtsevenwicht in Europa bereikt kon worden. Na het debacle van Frankfurt was het voor 

Groot-Brittannië  in  de  eerste  plaats  van  belang  de eigen  oorlogsdoelen  veilig  te  stellen. 

Castlereagh’s memorandum richt zich dan ook vooral op de situatie in West-Europa, namelijk 
13 Castlereagh,  “Memorandum of  Cabinet”,  26  december  1813  geparafraseerd  weergegeven  in:  H. 
Nicholson, The Congress of Vienna (London 1946), 67-68.
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het veiligstellen van Antwerpen en het doorbreken van de hegemonie van Frankrijk. Dat wil 

niet zeggen dat Castlereagh geen oog had voor de overige problemen, of dat hij Pitt´s ideeën 

ten aanzien van een algehele vrede en orde in Europa veronachtzaamde. Begin 1813 had hij 

zelfs een kopie van de Statepaper naar een van de Britse onderhandelaars op het continent 

gestuurd, om deze nogmaals met Tsaar Alexander te bespreken “and learn the bearings of 

his Imperial Majesty’s mind upon its contents.”14 Later in het jaar werkte Castlereagh nog aan 

een aantal documenten waarin hij in navolging van Pitt een meer omvattende herordening 

van Europa uitwerkte. Hierin ging hij onder andere in op het Hertogdom van Warschau, de 

Duitse gebieden, Italië en Zweden. Ook sprak hij over het herstellen van Oostenrijk, Pruisen, 

Spanje en Portugal “as barriers without which no equilibrium can be established in Europe.”15 

Door de uitkomst van de onderhandelingen in Frankfurt moest deze holistische aanpak echter 

voorlopig wijken voor een meer pragmatische en ad hoc koers die de primaire oorlogsdoelen 

van Groot-Brittannië zou veiligstellen. Na zijn aankomst op het continent zou Castlereagh de 

eerste kans aangrijpen om dit te realiseren.

Die  kans  kwam in  het  voorjaar  van  1814  toen  Castlereagh  zich  aansloot  bij  de 

voornaamste onderhandelaars van de drie andere grootmachten. De Habsburgse minister van 

Buitenlandse  Zaken,  Prins  Klemens  Wenzel  Lothar  von  Metternich  (1773  -  1859),  de 

Russische Tsaar en de Pruisische Eerste Minister, Karl August Fürst von Hardenberg (1750 – 

1822) bevonden zich op dat moment in Chaumont in het hoofdkwartier van de geallieerde 

legers.  Zij  reisden  al  geruime  tijd  gezamenlijk  achter  hun  optrekkende  legers  aan.  Dit 

langdurige samenzijn had aan de ene kant een band gecreëerd tussen de staatslieden maar 

zorgde ook voor  onderlinge spanningen.  De wisselvalligheid  van de staatshoofden en de 

intriges tussen de verschillende kampen hadden directe invloed op de kracht van de coalitie. 

De eigen agenda van de tsaar en de achterdocht die dit bij Metternich opriep bedreigden 

zelfs het voortbestaan ervan. Daarbij leek Napoleon, na zijn militaire successen in februari, 

nog lang niet verslagen. Het was dan ook nog maar de vraag of een totale overwinning op 

Frankrijk wel mogelijk was. Dit zorgde voor extra onrust in het geallieerde kamp. Castlereagh 

gebruikte deze stemming om de andere partijen over te halen de verschillende verdragen uit 

1813 om te sluiten tot één multilateraal verdrag waarin de oorlogsdoelen opnieuw bevestigd 

zouden worden. Met dit verdrag wilde hij voorkomen dat de coalitie uit elkaar zou vallen en 

er separate vrede gesloten zouden worden met Napoleon. Het verdrag werd begin maart 

1814 gesloten en bevatte alle punten die Castlereagh in zijn Memorandum had verwoord. Het 

voorzag in de oprichting van een alliantie tussen de vier  geallieerde grootmachten.  Deze 

alliantie zou duren tot Napoleon volledig verslagen was, maar zou ook daarna nog twintig 

jaar blijven bestaan als een garantie tegen mogelijke nieuwe agressie van Frankrijk.  Ten 

14 Castlereagh to Cathcart, April 8, 1813, geciteerd in Webster, Ibid, 125.
15 Castlereagh,  “Project  of  Secret  Articles”,  geciteerd  in  E.V.  Gulick,  Europe’s  Classical  Balance of  
Power, (London 1955), 134-135.
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aanzien van een na-oorlogse regeling sprak het verdrag expliciet van het vestigen van een 

machtsevenwicht om de stabiliteit in Europa te herstellen. Frankrijk moest ingedamd worden 

door  bufferstaten:  een  vergroot  Nederland,  een  neutraal  en  onafhankelijk  Zwitserland, 

onafhankelijke en sterkere staten in Italie en een vrij Spanje.16 Het verdrag bepaalde ook dat 

in Duitsland een confederatie gevormd zou worden. Deze bepaling sloot aan bij Castlereagh’s 

idee om Frankrijk in te dammen, maar was vooral de wens van Metternich die hiermee de rol 

van Pruisen in Noord-Duitsland probeerde te verminderen.17

Dit verdrag van Chaumont was een persoonlijke overwinning van Castlereagh op de 

intriges  en  wisselvalligheden  van  de  overige  staatslieden  en  een  belangrijke  stap  in  de 

samenwerking binnen de vierde coalitie. Het was het eerste verdrag dat door de vier partijen 

gezamenlijk werd gesloten. Weliswaar werden andere geallieerde partijen uitgenodigd zich te 

verbinden aan het verdrag, maar zij verkregen hiermee niet dezelfde status als de grote vier. 

De  verantwoordelijkheid  die  de  defensieve  alliantie  tegen  Frankrijk  en  het  realiseren  en 

waarborgen  van  vrede  in  Europa  met  zich  meebracht,  kon  alleen  door  grootmachten 

gedragen worden.18 Het verdrag van Chaumont is dan ook het eerste officiële document in de 

Europese geschiedenis dat een onderscheid maakt tussen grootmachten en overige landen.

Het  verdrag  en  de  daaruit  voortgekomen  defensieve  alliantie  richtten  zich  in  de 

eerste plaats tegen Frankrijk. Voor Castlereagh was het verdrag, in navolging van de ideeën 

van zijn leermeester Pitt, echter ook bedoeld als een algemene garantie voor de vrede in 

Europa en daarmee gericht tegen elk land dat deze vrede zou verstoren. Zoals gezegd, werd 

deze  garantie  uitsluitend  afgegeven  door  de  vier  geallieerde  grootmachten,  ondanks  dat 

andere landen zich konden verbinden aan het verdrag. Het verdrag van Chaumont legde de 

basis voor het multipolaire statensysteem van de 19e eeuw in Europa. Een speciaal verdrag 

tussen Groot-Brittannië en Rusland, zoals Pitt  nog had voorgesteld in 1805, was in 1814 

haalbaar noch wenselijk. De opmars van de Russische legers na 1812 had duidelijk gemaakt 

dat  Rusland  zo  mogelijk  een  grotere  bedreiging  vormde  voor  de  vrede  in  Europa  dan 

Napoleon.  Om  een  stabiel  Europa  te  creëren  zou  Engeland  de  centrale  grootmachten 

Oostenrijk en Pruisen nodig hebben als tegenwicht tegen Rusland. Met Chaumont was slechts 

een deel van het werk voor duurzame vrede in Europa gedaan. In 1814 en 1815 zou tijdens 

de vredesonderhandelingen en op het congres in Wenen het werk afgemaakt moeten worden 

en gezocht worden naar een algemeen Europees machtsevenwicht. De vier grootmachten 

hadden  met  het  verdrag  van  Chaumont  duidelijk  de  regie  in  handen  genomen  voor  de 

komende onderhandelingen. 

16 Nicholson, Ibid, 80 – 81.
17 Doening-Manteuffel,  Ibid, 31-32; H.A. Kissinger, A World Restored. Metternich, Castlereagh and the 
problems of peace 1812 – 1822  (London 1957), 132.
18 Webster, Ibid, 229.

17



18

Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, Prince de Benévént (1754-1838), 
bron: www.histofig.com



Hoofdstuk 2: hoofdrolspelers van de onderhandelingen in 

1814-1815

2.1 Inleiding

Nu de vier grote mogendheden de reconstructie van Europa voor zich hadden opgeëist, is het 

van belang te achterhalen welke plannen en uitgangspunten zij hadden. De onderhandelaars 

erfden de notie van Balance of Power als ordeningsprincipe uit de achttiende eeuw. Zij waren 

zich er echter ook van bewust dat dit systeem niet had kunnen voorkomen dat Frankrijk een 

hegemoniale positie kon verwerven. Pitt´s Statepaper van 1805 gaf hier al blijk van en bood 

tegelijkertijd een mogelijke oplossing door naast een systeem van machtsevenwicht ook een 

speciale garantie voor te stellen tussen de op dat moment sterkste landen. Wat bleef er tien 

jaar na dato nog over van Pitt´s plan en welke andere plannen waren er voor Europa? Dit 

hoofdstuk  zal  hierop ingaan en ook de posities  en belangrijkste  onderhandelaars  van de 

verschillende landen presenteren.

2.2 Groot-Brittannië en zijn pragmatische staatsman 

De rol van Castlereagh in de periode vlak voor en na de beëindiging van de oorlog met 

Frankrijk  is  onomstreden.  Voor  alle  auteurs  staat  vast  dat  Castlereagh  zowel  als 

vertegenwoordiger  van  Groot-Brittannië  als  in  zijn  persoonlijke  hoedanigheid  van 

doorslaggevende betekenis is geweest bij het vormgeven van een nieuwe Europese ordening 

na 1814. Kissinger  schrijft: “it was this man, more than any other, who (..) maintained the 

Coalition, and negotiated the settlement which in its main outlines was to last for over fifty 

years.”19 De invloed van Castlereagh kan objectief vastgesteld worden door een vergelijking 

te  maken tussen de officiële  documenten en brieven die  hij  gedurende of  zelfs  voor  de 

onderhandelingen  schreef  en  de  eigenlijke  uitkomst  van  deze  onderhandelingen.  In  veel 

gevallen blijkt dat zijn ideeën en voorstellen rechtstreeks overgenomen werden.

Er  zijn  meerdere  redenen aan te  geven  waarom Castlereagh zo’n  belangrijke  en 

centrale rol kon innemen. Een belangrijk aspect had al te maken met zijn aankomst op het 

continent. Castlereagh was in de laatste dagen van 1813 het Kanaal overgestoken en voegde 

zich in het voorjaar van 1814 bij het geallieerde legerkamp. Op dat moment verbleven de 

staatslieden van Rusland,  Pruisen en Oostenrijk  al  enkele  maanden in  het  kamp wat  de 

tegenstellingen en intriges tussen de verschillende partijen had aangescherpt. Met zijn late 

aankomst stond Castlereagh hier buiten en werd hij vanzelf gezien als een onafhankelijke 

partij.20 Deze onafhankelijkheid werd nog bevestigd door zijn persoonlijkheid maar ook door 

19 Kissinger, Ibid,  30.
20 Tim Chapman, The Congress of Vienna. Origins, processes and results (London 1998), 28.
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het  feit  dat  het  land  dat  hij  vertegenwoordigde  niet  streefde  naar  gebiedsuitbreiding  in 

Europa. Dit was een ander belangrijk aspect dat de positie van Castlereagh versterkte. De 

achterdocht  tussen de andere partijen kwam vooral  voort  uit  de claims die  verschillende 

landen legden op gebiedsuitbreiding na de overwinning. De ogenschijnlijke belangeloosheid 

van  Groot-Brittannië  ten  aanzien  van  een  na-oorlogse  ordening  was  een  gegeven  dat 

Castlereagh een behoorlijke onderhandelingsruimte verschafte.

Wat waren de belangrijkste  oorlogsdoelen  van Groot-Brittannië?  Ondanks dat  het 

land  geen  gebiedsuitbreiding  zocht  in  Europa,  had  het  wel  territoriale  belangen  op  het 

continent.  Voor  Engeland  stond  voorop  dat  de  Nederlanden  weer  onafhankelijk  gemaakt 

moesten worden van Franse invloed.  Een grootmacht  direct  aan de andere kant  van de 

Noordzee vormde een te grote bedreiging voor Groot-Brittannië. Ook het feit dat Frankrijk de 

beschikking  had  over  de  haven  van  Antwerpen  was  onacceptabel.  Deze  haven  kon  als 

springplank  dienen voor  een aanval  op het  eiland  of  kon gebruikt  worden om de Britse 

hegemoniale  positie  op  zee  (zowel  in  handel  als  militair)  te  ondermijnen.  In  dit  opzicht 

moeten ook de maritieme rechten genoemd worden. Dit was niet zozeer een oorlogsdoel als 

wel een onderwerp waarover vanuit Brits oogpunt geen onderhandeling mogelijk was. De 

Engelse schepen konden sinds de 17e eeuw zonder belemmering de wereldzeeën bevaren. 

Ook  had  de  Engelse  marine  specifieke  rechten  op  zee,  zoals  het  zoekrecht  bij  vreemde 

schepen. Elke poging van de continentale machten om deze maritieme rechten bespreekbaar 

te maken tijdens onderhandelingen, werd door Groot-Brittannië categorisch afgewezen. Deze 

twee uitgangspunten, de vrijheid van de Nederlanden en behoud van de maritieme rechten 

werden door Groot-Brittannië gezien als essentieel om onafhankelijk te kunnen blijven van 

het continent en de andere grootmachten.21

Maar Groot-Brittannië streefde niet alleen naar een regeling in Noordwest-Europa om 

de directe bedreiging van haar  grondgebied en haar  positie  op zee weg te nemen.  Ook 

wensten de Engelse staatslieden een algemene regeling die duurzame vrede en stabiliteit op 

het  continent zou bewerken.  Dit  bleek voor het eerst  in  1805 toen de toenmalige Britse 

premier, William Pitt een Statepaper opstelde waarin hij inging op de herordening van Europa 

na  een  mogelijke  nederlaag  van  Frankrijk.  Pitt  ging  hierbij  uit  van  het  principe  van 

machtsevenwicht  tussen  de  grote  landen  van  Europa.  De  twee  centrale  grootmachten, 

Pruisen en het Habsburgse Rijk, zouden versterkt moeten worden om als buffers tegen zowel 

Frankrijk als Rusland te fungeren. Daarnaast zou Frankrijk omringd moeten worden door een 

aantal kleine maar versterkte bufferstaten. Deze territoriale herschikking zou in zichzelf reeds 

een stabiliserende factor vormen. Bovendien zouden de twee perifere grootmachten Rusland 

en Groot-Brittannië garant staan voor de nieuwe ordening om te voorkomen dat landen deze 

zouden willen verstoren. Tien jaar later zou de Statepaper nog steeds de basis vormen van 

21 Doening-Manteuffel, Ibid, 31.
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het  Britse  beleid  toen  er  eindelijk  daadwerkelijk  onderhandeld  kon  worden.  Castlereagh 

initieerde de territoriale regeling die tot stand kwam in 1814/15 maar zocht in die periode ook 

naar  een extra  instrument  om zo’n  regeling  in  de  toekomst  te  garanderen.  Een verdrag 

tussen zijn land en Rusland, zoals Pitt had voorgesteld in 1805, was in 1814 geen optie meer. 

De veronderstelling van Pitt dat Rusland geen territoriale belangen had in Europa bleek geen 

juiste en Rusland moest dus evengoed als andere landen gebonden worden aan een regeling. 

Castlereagh  streefde  daarom naar  een  alliantie  tussen  de vier  geallieerde  grootmachten, 

gericht tegen Frankrijk en elke ander land dat de nieuwe ordening zou willen verstoren. 

De continuïteit in het Britse buitenlandse beleid tussen 1805 en 1815 is opmerkelijk. 

De plannen van Pitt werden in de eigenlijke onderhandelingen geheel overgenomen. Dat het 

garantieverdrag  niet  door  Rusland  en  Groot-Brittannië  maar  door  de  vier  geallieerde 

grootmachten  getekend  werd,  verandert  niets  aan  Pitt’s  idee  dat  de  territoriale  regeling 

gewaarborgd moest worden. Het bewijst alleen maar dat, voorzover het idee van een bipolair 

of hegemoniaal machtssysteem in theorie bestond, Europa in de praktijk nog steeds beheerst 

werd door een multipolaire machtsbalans. Hoe kan deze continuïteit verklaard worden? Een 

belangrijke  verklaring  ligt  in  het  feit  dat  Castlereagh  in  1805  als  minister  van  Oorlog 

betrokken was geweest bij  het opstellen van de Statepaper. Bovendien stelt  zijn biograaf 

Webster, dat tussen premier en minister  een relatie bestond die omschreven kan worden als 

die  tussen  “master  and  pupil”.  De  leerling  had  zich  de  ideeën  van  zijn  meester  eigen 

gemaakt.22 Toch is er meer aan de hand dan een persoonlijke betrokkenheid. De Statepaper 

en het daarop gebaseerde buitenlands beleid is vooral een afspiegeling van de pragmatische 

en  realistische  visie  die  Groot-Brittannië  had  ontwikkeld  ten  aanzien  van  het  moderne 

statenstelsel en de eigen rol daarin. Deed Engeland in de achttiende eeuw nog volop mee 

aan  de  Europese  oorlogen,  met  de  ontwikkeling  van  The  Commonwealth  had  Engeland 

behoefte aan vrede en stabiliteit op het continent. Niet alleen om zich te kunnen richten op 

de overzeese gebiedsdelen, ook omdat Europa een afzetmarkt was voor de producten die uit 

de koloniën kwamen. In dat opzicht belemmerde de door Napoleon ingestelde economische 

blokkade de groei van de Engelse economie.23

2.3 Metternich en de zaak van het Habsburgse Rijk

De  belangrijkste  onderhandelaar  van  het  Habsburgse  Rijk  was  prins  Clemens  Von 

Metternich.24 Metternich was in  1809,  na de dramatisch verlopen oorlog tegen Napoleon, 

minister  van buitenlandse zaken van Oostenrijk geworden. Hij zou deze post bijna veertig 

jaar bekleden en daarmee een van de bepalende gezichten worden van de eerste helft van 

de negentiende eeuw. Toch bekende hij zelf wel eens het gevoel te hebben dat hij een eeuw 

22 C.K. Webster, The Foreign Policy of Castlereagh, 1812-1815  (London 1931), deel 2, 57.
23 Paul Kennedy, The Rise and Fall of Great Powers (London 1989), 167.
24 C.K. Webster, The Congress of Vienna, 24-25.
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te laat geboren was.25 Metternich was een aristocraat en een conservatief en heeft zijn hele 

loopbaan gestreden tegen de krachten van nationalisme en liberalisme die  in  zijn  tijd  in 

opkomst waren in Europa. Uiteindelijk zou hij in 1848 deze strijd moeten opgeven, oog in oog 

met de volksopstanden die in dat jaar het continent beheersten.

De strijd die Metternich voerde was niet alleen op persoonlijke titel. Het Habsburgse 

Rijk dat hij vertegenwoordigde was ook gebaat bij behoud van de oude situatie van voor de 

Franse Revolutie. Het Rijk was een overblijfsel  uit  andere tijden: een absolute monarchie 

samengesteld  uit  vele  verschillende  volken.  Door  het  toenemende  zelfbewustzijn  van die 

bevolking zou de regerende klasse meer en meer aan legitimiteit moeten inbinden. Net als 

zijn minister  begon het Rijk een anomalie te worden. “The Austrian Empire had not changed, 

but history was beginning to pass it by”, schrijft Kissinger.26 Dit was ook in andere opzichten 

het  geval.  Alhoewel  Oostenrijk  nog  steeds  een  grootmacht  werd  genoemd  en  dat  ook 

gedurende de hele negentiende eeuw zou blijven, kon het nauwelijks aanspraak maken op de 

titel  moderne  staat.  Het  Habsburgse  leger  was  slecht  georganiseerd  en  het 

overheidsapparaat in Wenen inefficiënt. Ten slotte gaf ook de externe situatie van Oostenrijk 

aanleiding tot zorg. Het Habsburgse Rijk lag midden in Europa, was uitgestrekt en had geen 

natuurlijke grenzen. Hierdoor was het moeilijk te verdedigen. Het werd bovendien omringd 

door  drie  andere  grootmachten  die  alle  op  enig  moment  blijk  hadden  gegeven  van 

expansiedrift  ten koste van het Rijk.  Het is  duidelijk  dat het Habsburgse Rijk zowel  door 

ontwikkelingen binnen als buiten de landsgrenzen bedreigd werd in zijn voortbestaan.

Wat  betekende  dit  voor  de  politieke  koers  van Oostenrijk  aan  het  begin  van  de 

negentiende eeuw? In essentie was het Habsburgse Rijk in deze periode al verwikkeld in een 

strijd om lijfsbehoud.  In de politieke en militaire  kringen in  Wenen werd dan ook vooral 

gekeken  naar  het  directe  staatsbelang  van  Oostenrijk.  Kraehe  biedt  in  zijn  studie  over 

Metternich een eenvoudig model om dit staatsbelang van Oostenrijk te analyseren.27 Door 

cirkels  te  trekken  op  de  Europese  kaart  met  als  middelpunt  Wenen,  markeert  hij  drie 

invloedssferen  die  van  belang  waren  voor  de  veiligheid  en  het  voortbestaan  van  het 

Habsburgse  Rijk.  De  eerste  cirkel  omvat  de  Oostenrijkse  kroongebieden,  Hongarije  en 

Bohemen. Deze gebieden vormden de kern en het absolute minimum van het Habsburgse 

Rijk. Als deze gebieden verenigd bleven, kon gezegd worden dat het Rijk bestond en volgens 

de toen geldende maatstaven kon dan zelfs nog gesproken worden van een grootmacht. De 

tweede cirkel sluit de gebieden rond Salzburg, het Inn-district en Passau in alsmede Tirol, 

Galicië  en  de  Illyrische  provincies.  Deze  gebieden  waren  alle  van  groot  strategisch  of 

economisch belang. Oostenrijk zou op een of andere manier zijn gezag hierover moeten laten 

gelden. Dit kon door annexatie, dynastische verbintenis of alliantie. Een derde cirkel bevat 

25 Chapman, Congress of Vienna, 22.
26 Kissinger, World Restored, 8.
27 E.E. Kraehe Metternich’s German Policy (New Jersey 1983 ), deel 2, 3-4.
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gebieden waarvan het wenselijk was dat ze binnen de invloedssfeer van Wenen kwamen te 

liggen of op zijn minst buiten het bereik van andere grootmachten. Het gaat hier om de 

Duitse gebieden, Polen, Italië en het Osmaanse Rijk. Hoe verder de invloed van Oostenrijk 

reikte, des te groter was zijn overlevingskans. Volgens Griewank was aan het begin van de 

negentiende eeuw echter een proces op gang gekomen dat het tegenovergestelde bewerkte. 

Na de oorlogen van de eerste en tweede coalitie  tegen Frankrijk  werden verder-gelegen 

provincies, zoals de Belgische Nederlanden en gebieden in Italië afgestoten of opgegeven. Dit 

was ten dele een gevolg van de Napoleontische overwinningen. Het betrof echter ook een 

actieve  politiek  van  het  Weense  hof,  ingegeven  door  de  dynastieke  belangen  van  de 

Oostenrijkse kroon. Het keizerrijk ging zich meer en meer richten op de eerste cirkel wat nog 

eens tot uiting kwam in het feit dat het vanaf deze periode vaak weer kortweg Oostenrijk 

werd genoemd.28

Toen Metternich in 1809 minister werd, was hij een van de weinige staatslieden in 

Wenen die de Oostenrijkse zaak weer verbond aan een algehele Europese ordening.29 In zijn 

visie was het staatsbelang van Oostenrijk het beste gediend met een stabiel Europa waarin 

de verschillende grootmachten elkaar in balans hielden. Ook Metternich dacht dus in termen 

van machtsevenwicht,  evenals  Castlereagh.  Zijn  uitwerking  van een  just  equilibrium leek 

bovendien in veel opzichten op het voorstel van de Britse minister. Metternich zag Frankrijk 

en Rusland als de grootste bedreigingen voor een algemeen evenwicht in Europa. Om een 

tegenwicht te bieden tegen deze twee landen zou daarom in Midden-Europa een sterk blok 

gecreëerd  moeten worden. Onder  Midden-Europa (“Europe intermédiaire”,  een in  die  tijd 

gangbare  diplomatieke  term)  werden  Oostenrijk,  Pruisen,  de  Duitse  gebieden,  de 

Nederlanden,  Italië  en  Zwitserland  verstaan.30 Deze  landen,  schreef  Metternich  in  een 

instructie aan Merveldt, de Oostenrijkse ambassadeur in Londen,

“(..)  are called to hold the balance between theses masses (dat zijn Frankrijk en 

Rusland),  which  are  drawn constantly  toward the  center,  to  contain  them within 

proper  limits,  and  to  prevent  a  rapprochement  between them such as  has  once 

already threatened Europe with complete ruin by crushing the intermediate states.”31

Oostenrijk  zou  een  centrale  positie  innemen  in  zo’n  blok  van  staten  dat  verder  los 

georganiseerd zou zijn. Het betrof een groep van soevereine staten die aan elkaar verbonden 

waren door  middel  van allianties.  In geen geval  streefde  Metternich  naar  een vorm van 

federale  eenheid  in  de Duitse  gebieden.32 Dit  blok  van staten zou nog gesteund moeten 

28 K. Griewank, Der Wiener Kongress und die Europäische Restauration 1814-1815 (Leipzig 1954), 54-
55.
29 Kraehe Ibid, 4.
30 Zie Ibid, 55.
31 Metternich aan Merveldt, 21 januari 1814, geciteerd in: Kraehe, Ibid, 5.
32 Griewank, Ibid, 60.
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worden door Groot-Brittannië en andere landen als Spanje en Portugal om de macht van de 

twee “perturbatory powers” te controleren en in te perken. 

2.4 Rusland

De buitenlandse politiek van Rusland lag vrijwel geheel in handen van Alexander I.33 Wel had 

de Tsaar een aantal adviseurs om zich heen verzameld, alle van niet-Russische komaf: de 

Duitse patriot Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein (1757 - 1831); Adam 

Jerzy  Czartoryski  (1770  -  1861),  een  Pool  met  adellijke  wortels;  Graaf  Ioannis  Antonios 

Kapodistrias, beter bekend als Capo d’Istria, (1776 - 1831), een Griek afkomstig van Corfu en 

Frédéric  César  de  La  harpe  (1777  -  1842),  een  Zwitserse  republikein.  Deze  en  andere 

personen die zich buiten de politieke arena bevonden, zoals Barones Barbara Juliane von 

Krüdener (1764 - 1824), konden van tijd tot tijd een sterke invloed uitoefenen op de Tsaar en 

daarmee op het beleid van Rusland. Dit was een van de oorzaken dat de politiek van de 

Tsaar niet altijd even rechtlijnig of efficiënt was. Een andere oorzaak ligt in het karakter van 

de Tsaar zelf. Napoleon zei eens over Alexander: “Het is moeilijk om de intelligentie van de 

Tsaar te evenaren; maar er ontbreekt ook iets bij hem.”34 Napoleon kon er de vinger niet 

achter krijgen wat dat precies was, maar verschillende schrijvers en biografen stellen dat 

Alexander leed aan schizofrenie  of een gespleten persoonlijkheid.35 Op politiek vlak bleek 

deze gespletenheid in het feit dat de Tsaar zich enerzijds liet inspireren door het opkomende 

liberalisme maar anderzijds een realpolitiker avant-la-lettre was. 

De liberale ideeën had Alexander meegekregen van zijn leermeester La Harpe.36 Deze 

ideeën werden door de Tsaar gecombineerd met een religieuze overtuiging die neigde naar 

mystiek. Alexander wilde dat in een na-oorlogs Europa elke vorst zijn volk een constitutie zou 

gunnen. Daarnaast moest elk land een liberale regering krijgen die gebaseerd zou zijn op 

“the sacred rights of humanity.” Deze ideeën uitte Alexander al in 1804, toen hij een voorstel 

stuurde aan Groot-Brittannië voor een nieuwe coalitie tegen Frankrijk. Tien jaar later zouden 

deze ideeën nog steeds een belangrijk deel uitmaken van Alexander’s visie op een nieuw 

Europa.  De  door  hem  voorgestelde  Heilige  Alliantie,  die  op  26  september  1815  werd 

getekend door  de  staatshoofden van Europa,  bevatte  dezelfde verwijzingen naar  een  op 

christelijk-liberale beginselen gefundeerde ordening van Europa. Een eerste versie van de 

verdragstekst sprak over de “eeuwige religie van onze Redder” en over landen als provincies 

van een Christelijke gemenebest.

Ondanks deze christelijke ideeën vormde Rusland toch de grootste bedreiging voor 

een duurzame vrede in Europa. Niet alleen vanwege de enorme capaciteit die het land bezat 

33 Webster, the Congress of Vienna, 22.
34 Geciteerd in: Nicholson, Congress of Vienna, 9.
35 Webster, Ibid, 22: Adam Zamoyski,  Rites of Peace. The Fall of Napoleon & the Congress of Vienna  
(New York 2007), 16, 146
36 Webster,The Foreign Policy of Castlereagh, deel 2, 54.
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en  die  zichtbaar  werd  in  de  militaire  campagne  van  1812-1814,  maar  ook  vanwege  de 

politieke  aspiraties  van  de  Tsaar.  Het  meest  concrete  en  belangrijkste  oorlogsdoel  van 

Alexander was de vestiging van een Pools koninkrijk dat binnen de invloedssfeer van Rusland 

zou liggen. Dit nieuwe Polen zou voornamelijk bestaan uit de gebieden die bij de laatste 

deling van Polen in 1795 aan Oostenrijk en Pruisen waren toebedeeld. Rusland zou hierdoor 

effectief  een heel  eind westwaarts  opschuiven en daarmee een directe invloed krijgen in 

Centraal-Europa. Invloed in Centraal-Europa was ook een doel op zich voor Alexander. Sinds 

het verdrag van Teschen waarmee de laatste Duitse oorlog in 1778 werd beëindigd, was 

Rusland  een  garantor  geworden  van  de  status  quo  in  het  Duitse  rijk.37 Napoleons 

veroveringen en de hegemoniale positie van Frankrijk hadden deze Russische invloed teniet 

gedaan. Alexander wilde deze invloed herstellen en dit was een van de belangrijkste redenen 

waarom hij de achtervolging van Napoleon doorzette tot in Duitsland en verder. 

Deze doelstellingen waren onverenigbaar met een algemeen en duurzaam evenwicht 

in  Europa.  Toch meent Gulick  dat  de Tsaar  blijk  gaf  van een op zijn minst  ambivalente 

houding ten opzichte van de Balance of Power. Zijn voorstel aan Pitt in 1804 behelsde niets 

minder  dan een verbetering van het  systeem door de introductie  van een automatische, 

defensieve coalitie tegen agressors. Het verdrag van Tilsit en de alliantie met Frankrijk na 

1807 betekende in wezen het einde van elke vorm van evenwicht op het continent. Door in 

1808 zijn bondgenoot niet te willen steunen in het vernietigen van de macht van Oostenrijk, 

handelde Alexander juist weer in lijn met het klassieke evenwichtsdenken, maar een jaar later 

verzuimde  hij  dit  toen  Napoleon  Oostenrijk  definitief  versloeg.  Zijn  besluit  in  1812  om 

Napoleon  te  achtervolgen  door  Europa  heen,  ten  slotte,  was  van  vitaal  belang  om het 

machtsevenwicht te herstellen.38

Hoe  ambivalent  of  zelfs  tegenstrijdig  de  politiek  van  Alexander  werkelijk  was,  is 

echter maar de vraag. De oorlogsdoelen van de Tsaar waren vanaf het begin duidelijk en 

deze  heeft  hij  tot  het  einde  geprobeerd  te  realiseren.  In  de  vestiging  van  het  Poolse 

koninkrijk slaagde hij zelfs, al leverde het bijna een nieuwe oorlog op tussen de landen van 

de Vierde Coalitie. Alexander leek het machtsevenwicht in Europa anders te definiëren dan 

Metternich en Castlereagh. Hij zag uitsluitend Frankrijk en Rusland als exponenten van de 

machtsbalans en beschouwde Centraal-Europa als de plaats waar een evenwicht tot stand 

moest komen.39 Ook zijn liberale neigingen kunnen hierin ingepast worden. Om zijn invloed in 

Centraal-Europa te vergroten, wierp Alexander zich op als de redder van de Duitse gebieden 

in de Rheinbund. Door deze landen constituties te bieden, bleven ze bovendien onafhankelijk 

37 Kraehe, Metternich's German Policy, 7.
38 Gulick, Europe´s Classical Balance of Power, 105-106.
39 Ibid, 151.
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van Oostenrijk en Pruisen. Zo bezien lijkt de politiek van Alexander verre van tegenstrijdig te 

zijn maar juist blijk te geven van een “koele berekening” en “ononderbroken continuïteit.”40

2.5 Pruisen en Hardenberg

In  de  onderhandelingen  in  1814/15  speelde  Pruisen  een  minder  prominente  rol  dan  de 

andere drie grootmachten. Tussen de diplomatieke grootmeesters Castlereagh en Metternich 

en een Russische Tsaar die onderhandelde met een leger van zeshonderdduizend man achter 

zich, leek Pruisen een 'junior partner'. Toch had ook de kleinste van de vier grootmachten 

een  doorslaggevende  rol  gespeeld  in  de  totstandkoming  van  de  Vierde  Coalitie  en  de 

nederlaag van Napoleon. Rusland had waarschijnlijk nooit zijn achtervolging van de Franse 

troepen durven inzetten  zonder  het  verbond met  Berlijn.41 Maar ook in  het  diplomatieke 

proces speelde het wel degelijk een rol, onder andere in de persoon van Friedrich von Gentz 

(1764 – 1832) die als secretaris optrad tijdens meerdere onderhandelingen. 

De  belangrijkste  onderhandelaar  voor  de  Pruisen  was  echter  Hardenberg.  Ook 

Hardenberg onderschreef het principe van machtsevenwicht als ordeningsmechanisme voor 

Europa.  In  januari  1814  stuurde  hij  een  Memorandum  aan  Castlereagh,  waarin  hij  het 

Pruisische plan voor een na-oorlogs Europa presenteerde.42 Alhoewel Hardenberg streefde 

naar een Europees evenwicht met een sterk Midden, voorzag zijn plan voornamelijk in een 

regeling met betrekking tot de Duitse gebieden. Hardenberg wilde de Duitse staten in een los 

federatief verband brengen. In deze federatie zouden kleinere staten ondergeschikt zijn aan 

de grotere.  Daarnaast  zou een bestuurlijk  orgaan worden opgericht  waarin  de vier  grote 

Duitse staten, Oostenrijk, Pruisen, Beieren en Hannover, plaats hadden. Het plan hield vast 

aan  de  Pruisische  claim  op  Saksen  maar  voorzag  ook  in  een  gebiedsuitbreiding  voor 

Oostenrijk. Beide staten zouden bovendien een goed verdedigbare grens moeten verwerven 

in Polen, langs de rivier de Vastula.43

40 Kraehe, Ibid, 150.
41 Gulick, Ibid, 109.
42 Hardenberg, “Mémoire donnée à Lord Castlreagh en janvier 1814”, zie Kraehe, Ibid, 281.
43 Ibid, 282.
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Hoofdstuk 3: De Totstandkoming van de Europese Orde, 

1814-1815

3.1 Inleiding

Een foto zegt meer dan duizend woorden. Elk boek dat gaat over het Concert van Europa zou 

daarom een afdruk van Jean Baptise  Isabey's  Le Congrès de Vienne op de omslag moeten 

hebben. Dit schilderij is een perfecte afspiegeling van de wijze waarop in 1814-1815 de basis 

werd  gelegd  voor  deze  opmerkelijke  periode  in  de  Europese  geschiedenis.  Wat  laat  het 

schilderij zien? Een samenkomst van de belangrijkste staatslieden van de grootmachten van 

Europa  die  al  onderhandelend,  op  een  praktische  manier  (zie  de  werktafel  en  de 

documenten!)  orde  proberen  te  scheppen  in  de  chaos  die  Napoleon  had  achtergelaten. 

Tijdens de vredesonderhandelingen in Parijs in 1814 en op het Congres van Wenen hadden 

de  staatslieden  zich  ertoe  gezet  Europa  opnieuw  te  ordenen.  Het  doel  van  de 

onderhandelaars, zoals blijkt uit de officiële stukken en persoonlijke documenten, was het 

creëren van een stabiel en vreedzaam Europa. Nog voor zij hiermee klaar waren, kwam het 

bericht dat Napoleon was ontsnapt uit zijn verbanningsoord. Er was een grote veldslag nodig 

bij  Waterloo  om  Napoleon  voor  een  tweede  keer  te  verslaan.  Ook  moest  er  opnieuw 

onderhandeld  worden  met  Frankrijk  over  de  vredesvoorwaarden.  Gedurende  de 

onderhandelingen  voor  deze  Tweede  Vrede  van  Parijs  ontstaan  twee  allianties  die  een 

belangrijk  aandeel  zullen  krijgen  in  het  Concert  van  Europa.  In  dit  hoofdstuk  zullen  de 

verschillende stadia in de besprekingen van 1814-1815 gedetailleerd uiteen worden gezet. Op 

deze manier zal duidelijk worden wat de basis was voor de nieuwe Europese orde en welke 

plaats het congressysteem hierin innam.

3.2 De Eerste Vrede van Parijs

De vredesbesprekingen met Frankrijk namen nog geen twee maanden in beslag. Napoleon 

was op 6 april 1814 afgetreden en op 30 mei ondertekende koning Lodewijk XVIII (1755 – 

1824) het vredesverdrag namens Frankrijk waar de Bourbonmonarchie was hersteld. De vier 

geallieerde grootmachten waren in Chaumont de belangrijkste punten van een verdrag met 

Frankrijk al overeengekomen. De voorgestelde territoriale regeling, waarbij Frankrijk omringd 

zou worden door bufferstaten, werd in het Verdrag van Parijs geëffectueerd. Frankrijk zelf 

werd teruggebracht tot de anciennes limites, de landsgrenzen van 1792. Verder hoefde het 

land geen oorlogsschulden te betalen en kon het de kunstschatten behouden die Napoleon 

had meegenomen uit de veroverde gebieden. De Franse koning werd dus niet opgezadeld 

met  een  vervelende  erfenis  uit  het  Napoleontische  tijdperk.  Bovendien  betekende  de 
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anciennes limites dat Lodewijk XVIII ongeveer hetzelfde gebied kreeg als waarover de vorige 

Bourbonkoning had geheerst.

Met het oog op de duur van de latere besprekingen, kan gezegd worden dat het 

Verdrag van Parijs relatief snel tot stand gekomen was. Dit verdrag richtte zich geografisch 

gezien echter uitsluitend op de situatie rond Frankrijk en West Europa. Voor de andere delen 

van Europa moesten nog oplossingen gezocht worden. Al  tijdens de besprekingen in het 

voorjaar van 1814 werden pogingen hiertoe ondernomen, zoals bijvoorbeeld het plan van de 

Pruisische onderhandelaar, Hardenberg, dat zich richtte op de situatie rond Polen. Het bleek 

echter  dat  over  deze  en  andere  Europese  kwesties  veel  moeilijker  overeenstemming  te 

bereiken was. In het Verdrag van Parijs werd daarom een clausule opgenomen waarin deze 

kwesties werden doorverwezen naar een separaat congres.

Het uiteindelijke vredesverdrag werd ondertekend door Frankrijk en zeven geallieerde 

partijen. Naast de vier grootmachten werden ook Spanje, Portugal en Zweden uitgenodigd te 

tekenen. Deze landen verkregen hiermee echter niet dezelfde status als de grootmachten. Zij 

waren niet  betrokken geweest  bij  de onderhandelingen en kregen ook geen gelegenheid 

meer aanpassingen voor te stellen. Zij waren ook niet bekend met de geheime clausules die 

het Verdrag van Parijs bevatte44. Deze gang van zaken laat zien dat de grootmachten niet van 

zins  waren  de regie,  die  zij  in  Chaumont  hadden  opgeëist,  uit  handen te  geven.  In  de 

geheime clausules wordt dit nog eens bevestigd, als er gesproken wordt over het te houden 

congres:

“the relations from whence a system of real and permanent  Balance of Power in 

Europe is  to  be  derived,  shall  be  regulated  at  the  Congress  upon the  principles 

determined upon by the Allied Powers amongst themselves.”45

Met deze opmerking werd niet alleen Frankrijk een stem ontnomen in de besprekingen over 

de vorm en toekomst van Europa, maar ook alle andere partijen die niet op de hoogte waren 

van de betreffende clausule. 

3.3 Het Congres van Wenen

Het congres zoals dat in  artikel  XXXII van het  Verdrag van Parijs  werd voorgesteld,  zou 

uiteindelijk plaats gaan vinden in Wenen. Het congres was volgens het artikel bestemd voor 

“All  the  Powers  engaged  on  either  side  in  the  present  war”46.  Toch  waren  de  vier 

grootmachten, zoals hierboven aangegeven, niet van zins de andere landen mee te laten 

denken.  Voordat  het  congres  zou  beginnen,  werden  er  in  Londen  voorbesprekingen 

gehouden tussen de vier geallieerde grootmachten. Het doel van deze onderhandelingen was 

om overeenstemming te bereiken over de belangrijkste zaken voor een algehele Europese 

44 Webster, Congress of Vienna, 64.
45 Ibid, 64.
46 Ibid, 64.
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ordening.  Wat  Castlereagh  betrof  zou  die  overeenstemming  zover  moeten  reiken  dat  in 

Wenen nog slechts de ratificatie van deze punten nodig zou zijn.47

Maar ook in de zomer in Londen, evenals in Parijs in het voorjaar kwamen de vier 

grootmachten niet tot een vergelijk over een Europese ordening. Behoudens over een aantal 

protocollaire zaken, werd er zo weinig besloten dat niet eens de moeite werd genomen de 

besprekingen of de uitkomst ervan vast te leggen. 

Uiteindelijk zou dus toch in Wenen tijdens het algemene congres geprobeerd moeten 

worden de ordening van Europa te regelen. Om te voorkomen dat de andere partijen zouden 

kunnen meebeslissen over deze ordening, werd dit congres dat in november 1814 van start 

ging,  onderverdeeld  in  verschillende  commissies  en  één  Directie  Comité.  In  het  Directie 

Comité hadden alleen de vier geallieerde grootmachten zitting. Halverwege de besprekingen 

zou ook Frankrijk  toetreden.  De overige commissies  waren onderverdeeld  naar  thema of 

regio. Er was een commissie voor diplomatiek protocol en een voor het opstellen van de 

verdragsteksten. Zeven andere commissies hielden zich bezig met meer inhoudelijke zaken. 

Er  was  een  commissie  voor  Duitsland,  voor  Zwitserland,  voor  Toscane,  voor  Genua  en 

Sardinië en voor het hertogdom van Bouillon. Daarnaast was er een commissie die regels 

opstelde met betrekking tot de internationale binnenwateren en een commissie belast met de 

besprekingen omtrent afschaffing van de slavenhandel. Een tiende commissie hield zich bezig 

met het verzamelen van statistische gegevens. Deze commissie,  waarin uitsluitend de vijf 

erkende  grootmachten  zitting  hadden,  bewijst  nog  eens  dat  aan  het  begin  van  de 

negentiende  eeuw  macht  nog  steeds  werd  uitgedrukt  in  numerieke  gegevens  als 

bevolkingsomvang en vierkante kilometers.

Naast  de  diverse  commissies  was  er  ook  een  Algemene  Assemblee,  waarin  alle 

diplomatieke missies zitting hadden. Deze Assemblee kwam gedurende de hele looptijd van 

het congres, ruim acht maanden, slechts een keer samen. Dit was aan het einde van het 

congres, om het uiteindelijke verdrag te ratificeren. Alle beslissingen die hadden geleid tot dit 

verdrag, waren genomen door het Directie Comité van de vier en later vijf grootmachten.

In januari 1815 trad Frankrijk toe tot het Directie Comité. Deze toetreding had te 

maken met wat het grootste struikelblok zou blijken tijdens de onderhandelingen in Wenen, 

de Pools-Saksische kwestie. Pruisen en Rusland waren in 1813 in Kalisch overeengekomen 

dat  Polen  hersteld  zou  worden in  de  gebieden  die  Oostenrijk  en  Pruisen  eerder  hadden 

verworven  bij  delingen  van  het  onfortuinlijke  land.  Ter  compensatie  zou  Pruisen  Saksen 

kunnen  inlijven.  Dit  was  volgens  beide  landen  ook  gerechtvaardigd  omdat  de  Saksische 

koning een bongenoot van Napoleon was. Een blik op de kaart van Europa laat zien dat als 

deze overeenkomst geëffectueerd zou worden, een duurzaam machtsevenwicht niet  meer 

mogelijk zou zijn. De positie van het Habsburgse Rijk zou aanzienlijk verzwakt worden en de 

47 Castlereagh aan Liverpool, 13 april 1814, in: Correspondence, IX, 460.
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invloed van Rusland zou tot diep in Centraal-Europa doordringen. Castlereagh en Metternich 

verzetten zich dan ook tegen de afspraak tussen Rusland en Pruisen, maar de tsaar wilde niet 

wijken. De Pools-Saksische kwestie dreigde dan ook een breuk te veroorzaken in de coalitie 

en zelfs tot oorlog tussen de coalitiepartners te leiden. Castlereagh schrijft in November 1814 

aan het kabinet: “the existing state of affairs (..) may (..) as Europe is more extensively 

armed than at any former period, suddenly end in war.”48 Ook anderen constateerden dat 

Europa op dat moment in een “koortsachtige sfeer” verkeerde.49

In deze situatie kwam Frankrijk te hulp. Nu Groot-Brittannië en Oostenrijk tegenover 

Pruisen en Rusland stonden, kreeg Frankrijk de rol van balancer. De keuze van Frankrijk voor 

een van beide blokken zou bepalend zijn in deze kwestie. Het is overigens maar de vraag of 

de  Franse  onderhandelaar,  Charles  Maurice  de  Talleyrand-Périgord,  Prince  de  Benévént 

(1754-1838),  zich  hiervan  bewust  was.50 Zijn  keuze  lijkt  vooral  gebaseerd op het  Franse 

belang om Saksen als staat te behouden. Op 3 januari 1815 was hij een van de partijen die 

een verdrag ondertekende gericht tegen de inlijving van Saksen door Pruisen. Hiermee werd 

Frankrijk dus binnen een jaar nadat het was verslagen weer een actieve partij in het systeem 

van machtsevenwicht. Kissinger wijst er nog met nadruk op dat het hier niet ging om een 

bewust nagestreefde strategie of briljante diplomatie van Talleyrand, zoals andere schrijvers 

soms  doen.  Frankrijk  was  de  pion  van  Castlereagh  en  Metternich  in  het  spel  van 

machtsevenwicht of in dit geval: machtsoverwicht.

Nu de patstelling was doorbroken, kon een compromis worden bereikt waarmee alle 

grootmachten  konden  leven  en  dat  ook  dienstbaar  was  aan  het  machtsevenwicht.  Dit 

compromis vergde grote verschuivingen op de kaart van Europa. Pruisen zou een deel van 

Saksen krijgen en extra gebied aan de linkeroever van de Rijn. Als gevolg hiervan moest de 

in  Parijs  vastgestelde  grenslijn  van  het  vergrote  Nederland  en  van  Hannover  bijgesteld 

worden. Pruisen zou op deze manier hetzelfde bevolkingsaantal verkrijgen als voor 1806. 

Rusland ging akkoord met een kleiner, min of meer onafhankelijk Polen waardoor belangrijke 

strategische gebieden in handen bleven van de beide centrale grootmachten. 

Castlereagh had de hoofdrol in deze onderhandelingen. Maar naast de inspanning 

van  Castlereagh,  was  er  ook  hulp  uit  onverwachte  hoek  om  de  doorbraak  in  de 

onderhandelingen te forceren. De onverwachte terugkeer van Napoleon op 1 maart 1815, 

zorgde voor hernieuwde eensgezindheid onder de geallieerden. Het door de Britse minister 

uitonderhandelde akkoord, werd mede bereikt door de angst voor een gezamenlijke vijand. 

 

48 “Castlereagh aan Liverpool”,  5 december 1814, geciteerd in: Gulick,  Europe's Classical Balance of  
Power, 220.
49 “Wellington aan Castlereagh”, 5 november 1814, Ibid, 223.
50 Ibid, 226.
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3.4 Tweede Vredesverdrag van Parijs

De terugkeer van Napoleon en diens definitieve nederlaag tijdens de slag bij Waterloo in juni 

1815, maakten een nieuw vredesverdrag met Frankrijk noodzakelijk. Dit verdrag was minder 

coulant  dan het eerste verdrag dat een jaar  eerder was getekend.  De landsgrenzen van 

Frankrijk werden verder teruggebracht tot de situatie van 1790. Dit betekende dat het gebied 

waarover  Lodewijk  XVIII  regeerde  nu  minder  groot  was  dan  dat  waarover  de  vorige 

Bourbonkoning  heerste.  Ook  moest  Frankrijk  nu  een  schadevergoeding  van  700  miljoen 

Francs  betalen  en  moest  het  de  kunstschatten  teruggeven  die  door  Napoleon  uit  de 

overwonnen gebieden waren meegenomen. In Frankrijk werd deze Tweede Vrede van Parijs 

gezien  als  onrechtvaardig  zwaar.  Frankrijk  moest  nu  alle  veroverde  gebieden  inleveren, 

terwijl de andere continentale grootmachten alle gebiedsuitbreiding kregen. Voor Pruisen en 

zelfs  voor Metternich was de vrede echter nog veel  te mild. Pruisen, bij  monde van zijn 

generaals,  eiste  een  punitieve  vrede.  Metternich  wilde  Frankrijk  de  buitenste  ring  van 

fortificaties  afnemen,  waardoor  het  land  minder  goed  verdedigbaar  was.  Het  was  weer 

Castlereagh die gezien kan worden als de architect van het verdrag en de bewaker van het 

principe van machtsevenwicht. Ditmaal werd hij bijgestaan door Wellington, wiens reputatie 

na Waterloo de noodzakelijke steun opleverde voor een vrede waarbij Frankrijk voldoende 

sterk bleef om haar rol in het Europese machtsevenwicht te kunnen spelen. Al eerder tijdens 

de onderhandelingen was immers gebleken dat Frankrijk noodzakelijk was voor een stabiel 

Europa.  De opkomst  die  Rusland  had beleefd  sinds  1812 vergde een tegenwicht  op  het 

continent. 

3.5 De Heilige Alliantie en Quadruple Alliantie

Met  de  slotakte  van  het  Congres  van  Wenen  en  de  twee  vredesverdragen,  was  de 

geografische  reconstructie  van  Europa  een  feit.  Het  kenmerkende  van  het  negentiende-

eeuwse Concert van Europa en ook het ontstaan van het congressysteem kan echter niet 

verklaard worden aan de hand van deze verdragen alleen. De onderhandelaars van 1814-

1815  beseften  dat  een  territoriale  regeling  alleen  niet  voldoende  was  om  een  nieuw 

hegemoniaal streven van Frankrijk, maar ook van een andere grootmacht, in de toekomst 

tegen  te  gaan.  De  nieuw  vastgelegde  grenzen  moesten  gegarandeerd  worden  en  de 

integriteit van de kleine landen gewaarborgd. Pitt stelde in 1805 al zo´n garantie voor en in 

1815 was de noodzaak ertoe wellicht nog groter. Twee verdragen beoogden deze garantie te 

verstrekken, zij het elk op zijn eigen manier. 

De Heilige Alliantie was een initiatief  van Tsaar Alexander.  Na zich in de eerdere 

onderhandelingen niet vies te hebben betoond van machtspolitiek en dreigementen, leek in 

het najaar van 1815 ineens de christelijk-mystieke en liberale kant van de Tsaar weer de 

boventoon  te  voeren.  De  Tsaar  stelde  voor  een  alliantie  te  vormen  op  basis  van  de 
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christelijke  achtergrond  van  alle  staten  in  Europa.  Het  verdrag  was  gericht  aan  het 

staatshoofd van deze landen. Door te ondertekenen committeerde een staatshoofd zich een 

liberale politiek te voeren, gebaseerd op christelijke normen en waarden. Deze politiek moest 

zowel gericht zijn op de eigen onderdanen als bepalend zijn voor de gevoerde internationale 

politiek. Hoe dit document tot stand kwam, is nog steeds onderwerp van discussie. Er zijn 

aanwijzingen  dat  de  Tsaar  in  deze  periode  weer  seances  bijwoonde  van  Madame  De 

Krudener, een religieus intrigante waarmee hij ook in 1804 in contact stond. Anderzijds kan 

het document ook gezien worden als een middel om de invloed van Rusland te vergroten in 

Europa, door de verschillende landen te binden aan een verdrag dat overzien werd door de 

Tsaar.  Feit  is  dat  de  belangrijkste  onderhandelaars  niet  veel  moesten  hebben  van  de 

voorstellen  van  Alexander.  Metternich  oordeelde  dat  het  verdrag  een  “loud  sounding 

nothing”51 was.  Ook  Castlereagh  zag  er  niets  in.  Toch  werd  een,  door  Metternich  iets 

bijgewerkte versie van het verdrag door de meeste christelijke staatshoofden ondertekend. 

Alleen de Paus en de Engelse  Prince Regent ondertekenden uiteindelijk niet. De laatste gaf 

aan met ondertekening zich op het terrein van het Parlement te begeven en stuurde daarom 

een brief waarin hij de uitgangspunten van het verdrag onderschreef.

Ondanks dat het verdrag werd ondertekend door vrijwel elk staatshoofd in Europa, 

was de praktische waarde ervan gering. Niettemin zou de Heilige Alliantie wel een rol van 

betekenis spelen in de internationale politiek van na 1815. De inhoud van het verdrag bleef 

lange tijd onduidelijk voor de bevolking van Europa. Om deze reden wantrouwden ze de 

overeenkomst  die  hun  staatshoofden  hadden  ondertekend.  Het  negatieve  beeld  dat  de 

Heilige Alliantie had, sloeg over op het andere verdrag dat in dezelfde periode werd opgesteld 

en zorgde hierdoor mede voor de ondergang ervan. De Heilige Alliantie bleef zelfs langer 

bestaan en werd begin jaren twintig nieuw leven ingeblazen door de drie Oosterse machten.

Het andere verdrag was de Quadruple Alliantie. Deze alliantie werd geïnitieerd door 

Castlereagh en was veel praktischer dan het geesteskind van Tsaar Alexander. Castlereagh, 

als goede leerling van Pitt, was zich ervan bewust dat een territoriale regeling alleen niet 

voldoende was om vrede en orde in Europa te bewaren. In 1805 sprak Pitt van een algemene 

garantie, waarbij hij dacht aan een alliantie tussen zijn land en Rusland. De situatie in 1815 

was  geheel  anders,  met  een  Rusland  dat  mogelijk  een  nog  groter  gevaar  vormde  dan 

Frankrijk.  De  garantie  die  Castlereagh  voorstelde,  omvatte  dan  ook  alle  vier  geallieerde 

grootmachten.  Het  verdrag  bepaalde  dat  de  grootmachten garant  zouden staan voor  de 

ordening zoals zij die waren overeengekomen in Wenen en Parijs. De territoriale integriteit 

van de kleine landen werd niet alleen gewaarborgd, de grootmachten verplichtten zich ook in 

te grijpen als deze geschonden werd. Ten slotte staat in artikel VI van het verdrag:  

51 Metternich, geciteerd in E.J. Knapton, “The Origins of the Treaty of Holy Alliance”, Historical Revision 
XCVIII, 132-140, 133
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“The High Contracting Powers have agreed to renew their meetings at fixed periods, 

either  under  the  immediate  auspices  of  the  Sovereigns  themselves  or  by  their 

respective minister s, for the purpose of consulting upon their common interests, and 

for  the  consideration  of  the  measures  which  at  each  of  these  periods  shall  be 

considered the most salutary for the repose and prosperity of nations and for the 

maintenance of the peace of Europe.”52 

Met deze bepaling was het congressysteem geboren (“Almost as an afterthought” schrijft 

Kissinger.53)  en  werden  de  onderhandelingen  afgerond.  Het  is  duidelijk  dat  het 

congressysteem integraal  onderdeel  vormde van de ordening die  in  1814/1815 tot  stand 

kwam. De onderhandelaars modelleerden deze ordening, zoals we gezien hebben, volgens de 

principes van machtsevenwicht.  Zelfs in de wijze waarop de ordening tot stand kwam, is 

machtspolitiek zichtbaar. Toch kan hiermee niet zomaar geconcludeerd worden dat het idee 

van de congressen ook een vorm van machtspolitiek was. 

Zowel de uitkomst van de onderhandelingen als de wijze van onderhandelen waren 

niet  nieuw  of  vernieuwend.  Ook  tijdens  de  Vrede  van  Utrecht  bijvoorbeeld  waren  de 

onderhandelaars  uitgegaan van het principe van machtsevenwicht  tussen de belangrijkste 

staten. Ook hier was die leidraad vertaald in een territoriale regeling. Ook hier waren het de 

grote landen die het voor het zeggen hadden. En ook hier werd een garantie afgegeven door 

de grote mogendheden. Zo bezien was het verdragenstelsel van 1814-1815 dus een kopie 

van  eerdere  pan-Europese  vredesverdragen.  Alleen  artikel  VI  van  de  Quadruple  Alliantie 

vormt hierop een uitzondering. Dit artikel kent geen precedenten in de geschiedenis tot 1815. 

Deels  kan dit  artikel  gezien worden als reactie  op en tegemoetkoming aan de Russische 

Tsaar,  die  met  zijn  Heilige  Alliantie  verlangde  naar  meer  samenwerking  in  Europa. 

Castlereagh  was  echter  vooral  geïnspireerd  door  twee  zaken  toen  hij  het  idee  van 

terugkerende  congressen  bedacht.  In  de  eerste  plaats  door  de  notie  van  “a  special 

guarantee” zoals Pitt daar tien jaar eerder op had gehamerd. In de tweede plaats door de 

wijze  waarop  in  de  afgelopen twee jaren onderhandeld  was  op het  hoogste  niveau  van 

vertegenwoordiging en welke resultaten dit had opgeleverd. Voor hem was Artikel VI en het 

daaruit voortgekomen congressysteem een doelbewuste poging de Quadruple Alliantie ook in 

vredestijd een actieve rol te geven. Of dit ook mogelijk was, zal in hoofdstuk vier aan de orde 

komen.

52 Webster, The Congress of Vienna, 163.
53 Kissinger, World Restored, 186.
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Hoofdstuk 4: Het congressysteem in de praktijk

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal de werking van het congressysteem aan bod komen. Welke afspraken 

waren er gemaakt over het hoe, wie, wat en waar van een congres en hoe werkte dit in de 

praktijk? Ook zal bepaald moeten worden wat nu precies tot het congressysteem gerekend 

moet  worden.  In  de  negentiende  eeuw  zijn  veel  bijeenkomsten  geweest  van 

vertegenwoordigers van Europese staten. Dit zijn niet altijd congressen geweest en ze passen 

ook niet allemaal in het congressysteem. In de eerste plaats moet een onderscheid gemaakt 

worden tussen congressen en conferenties. Deze twee termen worden zowel in de literatuur 

als  in  het  diplomatieke  verkeer  nogal  eens  door  elkaar  gebruikt.  Schroeder  wijst  er 

bijvoorbeeld op dat de bijeenkomsten in Troppau en Laibach eigenlijk gezien moeten worden 

als conferenties, terwijl deze door diplomaten destijds congressen werden genoemd.54 Het 

willekeurig  gebruik  van  deze  termen  zorgt  ervoor  dat  er  ook  geen  eenduidige  definities 

bestaan voor congressen en conferenties. Waar Schroeder er vanuit gaat dat het onderscheid 

bepaald  wordt  door  het  niveau  van  diplomatieke  vertegenwoordiging,  stelt  Baumgart 

bijvoorbeeld dat het onderscheid ligt in de agenda van een bijeenkomst. Een congres dient 

ter bespreking en vastlegging van een vredesverdrag terwijl een conferentie doorgaans één 

algemeen agendapunt heeft. Troppau en Laibach, maar ook Aix-la-Chapelle en Verona zijn 

volgens hem dan ook conferenties, ook al geeft hij toe dat ze niet geheel binnen de definitie 

passen.55 In het licht van deze spraakverwarring en het gebrek aan eenduidige definiëring is 

het aan te bevelen, zoals Schroeder ook doet, om de terminologie over te nemen van de 

betrokken staatslieden uit deze periode.

Over de vraag welke bijeenkomsten nu wel of niet tot het congressysteem behoren, 

bestaat meer overeenstemming. Het gaat om de vier congressen die tussen 1818 en 1822 

gehouden  werden  in  Aix-la-Chapelle,  Troppau,  Laibach  en  Verona.  Een  ander  gegeven 

waarover brede overeenstemming bestaat is dat deze congressen eigenlijk te veel van elkaar 

verschilden  om  de  term  congressysteem  te  rechtvaardigen.  Deze  term  lijkt  te  zijn 

geïntroduceerd om een periode af te bakenen en te kunnen categoriseren. Deze wetenschap 

geeft  ons  de  vrijheid  om  naast  de  vier  genoemde  congressen  ook  te  kijken  naar 

bijeenkomsten en diplomatieke gebeurtenissen die na 1822 plaats vonden.

54Paul W. Schroeder, Metternich's diplomacy at its Zenith 1820 – 1823 (Austin 1962),  xi.
55Winfried Baumgart, Vom Europäischen Konzert zum Volkerbund (Darmstadt 1974), 8.
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4.2 Het systeem dat geen systeem was

De onderhandelaars van 1814/1815 beoogden met de Quadruple Alliantie een waarborg af te 

geven voor de nieuwe politieke en geografische orde die zij  hadden gecreëerd. Dit verdrag 

was een voortzetting in vredestijd van de Vierde Coalitie die in Chaumont was gesloten en 

was voornamelijk  gericht  tegen mogelijke nieuwe agressie van Frankrijk.  De vier  partijen 

kwamen overeen waakzaam te zullen blijven voor het geval Frankrijk opnieuw door revolutie 

in  beroering zou worden gebracht.56 Praktisch betekende dit  het  bezettingsleger  in  Parijs 

waartoe  al  in  de  Tweede  Vrede  van  Parijs  besloten  was.  Daarnaast  werd  een  afspraak 

gemaakt over militaire steun in het geval van een nieuwe aanval door Frankrijk. Naast deze 

militaire waarborgen, bood het Alliantieverdrag in artikel VI ook een diplomatiek instrument:  

“To facilitate and to secure the execution of the present treaty, and to consolidate 

the connections which at the present moment so closely unite the four Sovereigns for 

the happiness of the world, the High Contracting Powers have agreed to renew their 

meetings at fixed periods, either under the immediate auspices of the Sovereigns 

themselves or by their respective Ministers, for the purpose of consulting upon their 

common interests, and for the consideration of the measures which at each of these 

periods shall be considered the most salutary for the repose and prosperity of nations 

and for the maintenance of the peace of Europe.”57 

Zoals in hoofdstuk twee is uitgelegd, kan deze bepaling worden toegeschreven aan de Britse 

onderhandelaar Castlereagh. Hij was geïnspireerd door het effect dat het persoonlijke contact 

tussen de staatslieden in zijn ogen had op de uitkomst van de onderhandelingen van 1813 - 

1815  en  meende  dat  ook  in  vredestijd  een  platform  voor  overleg  op  topniveau  moest 

bestaan. Het is dan ook waarschijnlijk dat hij met de congressen een ruimere portee voor 

ogen had dan het bespreken van ontwikkelingen in Frankrijk. Omdat zijn eigen parlement en 

het  Engelse  publiek  tegen  inmenging  waren  in  algemeen  Europese  aangelegenheden, 

formuleerde hij het artikel echter in vage bewoordingen. Dit betekende wel dat het raamwerk 

voor een congres onduidelijk was. Wie kon een congres bijeenroepen? Wanneer en waar? 

Wie moest worden uitgenodigd? Hoe moest een congres verlopen en wat was de waarde van 

de uitkomst ervan? Het artikel geeft wel een paar handvatten, maar zelfs in die gevallen 

bleken er  afwijkende  visies  te  bestaan.  Zo lijkt  het  duidelijk  dat  een  congres  uitsluitend 

bedoeld was voor de vier grote mogendheden en dan nog de hoogste vertegenwoordigers 

van deze landen. Maar al bij de eerste gelegenheid die zich voordeed na 1815 stelde tsaar 

Alexander  voor  een  congres  te  beleggen  naar  het  model  van  Wenen,  dus  met 

vertegenwoordigers van alle Europese staten.58 Bij een aantal congressen stuurden Groot-

Brittannië en Frankrijk (dat in 1818 werd uitgenodigd deel te nemen aan het congressysteem) 

56 Voor een formulering zie: Kissinger, ibid, 185.
57 Webster, Ibid, 163.
58 Kissinger, Ibid, 224.
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slechts waarnemers. Toch werden deze bijeenkomsten destijds gezien als congressen volgens 

artikel VI. 

Er was geen permanent instituut in het leven geroepen dat een congres kon initiëren 

of  dat  belast  was met de organisatie  ervan.  Waarschijnlijk  was het  de bedoeling  dat  de 

ondertekenaars  van  het  Alliantieverdrag  dit  zelf  ter  hand  namen.  Toch  werd  het  eerste 

congres  wel  geïnitieerd  en  voorbereid  door  een  soort  instituut,  de  conferentie  van 

Ambassadeurs in Parijs. Latere congressen werden weer door de vertegenwoordigers van de 

grote Vier georganiseerd.

Maar belangrijker dan het hoe, wie, wat en waar van een congres, is het probleem 

van de reikwijdte ervan.  Wat moest  gerekend worden tot de “common interests”  van de 

grote  mogendheden?  Zoals  gezegd,  voor  Groot-Brittannië  was  inmenging  in  algemeen 

Europese zaken taboe, ondanks de ideeën die Castlereagh had over Europese samenwerking. 

Maar ook de belangrijkste Britse onderhandelaar wilde niet zover gaan als de Russische tsaar, 

die  ook  de  interne aangelegenheden  van  een  staat  als  aanleiding  zag  voor  overleg  en 

uiteindelijk interventie door de grote mogendheden. In feite borduurde Alexander hiermee 

voort op het gedachtengoed van zijn eigen Heilige Alliantie. Metternich was geen principieel 

tegenstander van interventie maar wel tegen interventie op basis van het liberaal-christelijke 

gedachtengoed van Alexander. Toen de tsaar zich verwijderde van dit gedachtengoed en juist 

onderdrukking van revolutionaire groeperingen ging voorstaan, kreeg hij in de Oostenrijkse 

minister een medestander van interventie.

Al met al zat er dus maar weinig systeem in het congressysteem. Het is ook slechts 

een term die achteraf door historici is gegeven aan de vier congressen die tussen 1818 en 

1822 werden gehouden. De deelnemers aan deze congressen zullen zich wel bewust zijn 

geweest dat zij te maken hadden met een nieuwe diplomatiek instrument, maar niet dat het 

een systeem betrof. Daarbij komt nog dat het eerste van deze vier congressen helemaal niet 

was gebaseerd op artikel VI van de Quadruple Alliantie. Desondanks is het niet een volstrekt 

willekeurige vaststelling geweest. De vier congressen handelen ten principale over hetzelfde 

thema: de kwestie van interventie. 

4.3 De periode 1815 – 1818

Na het grootste gedeelte van de periode 1813 - 1815 bij elkaar te hebben doorgebracht, 

keerden de onderhandelaars van de vier geallieerde grootmachten in november 1815 weer 

naar hun land en huis terug. In oktober 1818 zouden zij  elkaar weer ontmoeten aan de 

onderhandelingstafel.  In  de  tussenliggende  periode  werd  echter  gewoon  gewerkt  aan 

implementatie van de bepalingen uit de diverse verdragen. Er waren drie conferenties op 

ambassadeursniveau in  het leven geroepen om een aantal  van de belangrijkste  zaken in 

goede  banen  te  leiden.  In  London  resideerde  een  conferentie  die  zich  boog  over  de 
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slavenhandel.  Dit  was  een  van  de  onderhandelingspunten  van  Groot-Brittannië  geweest, 

maar er was geen duidelijke overeenstemming bereikt  tussen de grote mogendheden.  In 

London werd hierover verder gesproken. In Frankfurt was een conferentie belast met het 

doorvoeren van de wijzigingen in de Duitse gebieden. De grootste verschuiving had te maken 

met het gebied aan de linkeroever van de Rijn. Dit gebied ging naar Pruisen en maakte deel 

uit van de buffer rond Frankrijk. Maar er veranderde nog meer. De Duitse Bond die in 1806 

was opgericht als opvolger van het Heilige Roomse Rijk, bestond uit meer dan 300 entiteiten. 

De  onderhandelaars  in  Wenen  besloten  dit  terug  te  brengen  tot  39,  verenigd  in  een 

confederatie.  Voor  Castlereagh en Metternich was dit  een manier  om Centraal-Europa te 

versterken. Zij zagen centraal-Europa als de sleutel tot een stabiel machtsevenwicht op het 

continent tegenover Frankrijk en Rusland. 

De derde en laatste conferentie zetelde in Parijs. Waar de twee andere conferenties 

werkten aan bepalingen die in Wenen waren overeengekomen, had deze conferentie als taak 

toezicht te houden op uitvoer van de Tweede Vrede van Parijs. Het ging hierbij niet alleen om 

de herstelbetalingen en teruggave van geroofde kunstschatten, maar ook het herstel van de 

Bourbonmonarchie  werd  in  de  gaten  gehouden.  Ten  slotte  was  deze  conferentie 

verantwoordelijk voor het bezettingsleger dat in Parijs en Noord-Frankrijk was gestationeerd. 

Wellington  was  als  opperbevelhebber  van het  bezettingsleger  tevens  voorzitter  van  deze 

conferentie.

De  ambassadeursconferenties  waren belast  met  monitoring,  uitvoer  en  eventueel 

voorbereiding van besluiten. Zij hadden geen bevoegdheid tot het nemen van besluiten. In 

deze zin moeten de conferenties dan ook niet verward worden met de bijeenkomsten op 

topniveau zoals Castlereagh die voor ogen had bij de hernieuwing van de Quadruple Alliantie. 

Wel zijn zij een voorbeeld van de sfeer van samenwerking die in Europa was ontstaan in deze 

periode, waaraan bovendien niet alleen de grote mogendheden maar ook andere Europese 

landen deelnamen.

Naast deze samenwerking bleven de normale wegen van diplomatie ook gewoon hun 

werk doen, evenals de bekende competitie tussen de grootmachten. Zoals we hebben gezien, 

was Frankrijk niet tevreden over de uitkomst van de vredesonderhandelingen en de nauwe 

samenwerking tussen Groot-Brittannië en Oostenrijk.  Toch waakte de Franse minister van 

Buitenlandse  Zaken,  Armand  Emmanuel  Sophie  Septemanie  du  Plessis,  duc  de  Richelieu 

(1766 - 1822) ervoor al te veel revisionistische signalen af te geven omdat hij besefte dat dit 

de geallieerden alleen maar dichter tot elkaar zou brengen.59 Het was Rusland dat zich het 

meest deed gelden in de jaren direct na 1815. De diverse staatslieden en adviseurs van de 

Russische Tsaar probeerden Frankrijk juist wel te bewegen tot een actieve rol in de Europese 

politiek. Ook voor Rusland was de Engels-Oostenrijkse samenwerking een doorn in het oog. 
59 Roy Bridge, “Allied Diplomacy in Peactime: the Failure of the Congress 'System', 1815 – 23”, in: Alan 
Sked (ed.), Europe's Balance of Power 1815 – 1848 (London 1979), 34-53, 36.
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Volgens  Rusland  beperkte  het  in  Wenen  gecreëerde  Europese  machtsevenwicht  zowel 

Rusland als  Frankrijk,  terwijl  Groot-Brittannië er  de vrije  hand door  had gekregen buiten 

Europa. Rusland zou, samen met Frankrijk, deze macht van  Groot-Brittannië in de wereld 

kunnen tegenstreven.60 Dat Rusland ambities had om een belangrijker rol binnen en buiten 

Europa te spelen, was ook al gebleken tijdens de Russische opmars in Centraal-Europa in 

1813 - 1814. Het leger bleef bovendien ook na 1815 nog lang gemobiliseerd. Ook de verkoop 

van oorlogsschepen aan Spanje moet in dit licht worden gezien. Een gebeurtenis die door 

Kissinger omschreven wordt als: “a direct, if meaningless, challenge to Great Britain.”61 Maar 

Rusland liet zich niet alleen gelden op het vlak van machtspolitiek. De Russische Tsaar was 

nog  steeds  onder  invloed  van  christelijk-liberale  tendensen.  Hij  zag  het  als  zijn  taak  de 

staatshoofden van Europa ertoe aan te zetten constituties in te voeren ten behoeve van de 

Europese bevolking. De Heilige Alliantie was een middel in deze strijd, maar na 1815 waren 

ook Russische agenten actief in heel Europa om revolutionaire stromingen te ondersteunen. 

4.4 “Un petit joli congres”: Aix-la-Chapelle 1818

In  het  vredesverdrag  met  Frankrijk  van  november  1815  was  overeengekomen  dat  een 

bezettingsleger in  Noord-Frankrijk gestationeerd zou worden voor de duur van drie tot vijf 

jaar. Al in 1817 werd duidelijk dat het niet nodig of wenselijk was de bezettingsmacht langer 

dan drie jaar in stand te houden. Het herstel van de Bourbonmonarchie verliep voorspoedig 

en Frankrijk had zich aan de afspraken uit de Tweede Vrede van Parijs gehouden.62 Het land 

had ruim de helft van de opgelegde herstelbetalingen voldaan en stelde voor het resterende 

bedrag -minus  een korting-  versneld  te  betalen.  In  ruil  hiervoor  zouden de buitenlandse 

troepen per 30 november 1818 zich terugtrekken. 

De  vier  geallieerde  grootmachten  accepteerden  het  voorstel  en  zij  besloten  een 

congres te beleggen om tot een formele afronding van het tweede vredesverdrag van Parijs 

te komen. De eerste vraag die zich nu voordeed was op welke grond een dergelijk congres 

bijeen geroepen moest worden. Weliswaar bestond er nu een mechanisme middels artikel VI 

van de Quadruple Alliantie, maar dit congres zou zich alleen bezighouden met zaken die te 

maken hadden met het tweede vredesverdrag van Parijs. Artikel V van dit verdrag voorzag 

ook in een herziening van de relatie met Frankrijk na drie jaar. Castlereagh wilde graag een 

congres  op  basis  van  'zijn'  Alliantieverdrag,  omdat  deze  symbool  stond  voor  de  nieuwe 

methode van diplomatieke betrekkingen, zoals Kissinger het omschrijft.63 Zijn eigen kabinet 

had  de  voorkeur  voor  de  andere  optie,  om  uitdrukking  te  geven  aan  het  feit  dat  het 

60Ibid,  35-36. J.H. Pirenne  heeft voor het eerst de these uitgewerkt van een Russisch streven naar 
dominantie  binnen en buiten  Europa,  zie:  J.H.  Pirenne,  La  Sainte  Alliance,  organization  de la  paix 
mondiale  (Neuchatel 1946,1949), 2 delen.
61Kissinger, World Restored, 217.
62Charles Petrie, Diplomatic History, 1713 – 1933, (London 1947), 126 – 127.
63Kissinger, Ibid, 222.
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uitsluitend  ging  om  Frankrijk  en  het  vredesverdrag.  Ook  Metternich  koos  voor  het 

vredesverdrag als basis voor het congres. Hij was bang dat de Russische tsaar een congres 

op basis van het algemene artikel VI zou aangrijpen om ook andere Europese zaken op de 

agenda te zetten. Uiteindelijk werd besloten het congres te houden op basis van de Tweede 

vrede van Parijs. 

Het congres zou plaatsvinden in Aix-la-Chapelle (het huidige Aachen) en starten in 

september 1818. De Russische onderhandelaars Capo d'Istria en graaf Carlo Andrea Pozzo di 

Borgo (1764 – 1842) waren van mening dat naast de vier geallieerde mogendheden ook 

andere staten uitgenodigd moesten worden. Castlereagh en Metternich waren hierop tegen. 

Ondanks dat het congres niet op basis van de Quadruple Alliantie werd gehouden, waren zij 

van mening dat het toelaten van andere Europese staten een vervuiling van de alliantie zou 

betekenen.  Metternich besprak deze kwestie  rechtstreeks met Alexander  en de Russische 

tsaar bevestigde dat de Quadruple Alliantie intact moest blijven.64 Uiteraard zou Frankrijk wel 

deelnemen aan het congres omdat wat besproken werd haar betrof.

Toch was hiermee de zaak niet afgedaan. Want alhoewel de agenda van het congres 

zich uitsluitend richtte op Frankrijk en de bepalingen van het tweede vredesverdrag, was de 

belangrijkste kwestie die in Aix-la-Chapelle aan bod kwam de vraag hoe Europa bestuurd 

moest worden. Dit blijkt zowel uit de instructie die Castlereagh meenam naar het continent 

als  uit  het  voorstel  dat  Alexander  zou doen voor  een nieuwe alliantie.  De instructie  van 

Castlereagh  bestond  uit  vier  punten.  In  de  eerste  plaats  de  terugtrekking  van  het 

bezettingsleger. In de tweede plaats de financiële regeling. In de derde plaats het probleem 

van  de  veiligheid  in  Europa  vis-à-vis  Frankrijk  en  ten  slotte  de  verhouding  tussen  de 

geallieerden en Frankrijk. Over de eerste twee punten bestond eigenlijk al overeenstemming 

voor  het  congres  begon.  Het  probleem van veiligheid  was  in  de  optiek  van Castlereagh 

voldoende geadresseerd  in  de nieuwe Europese ordening en de Quadruple Alliantie.  Wat 

overbleef  was  dus  de  vraag  hoe  met  Frankrijk  om  te  gaan  in  het  post-Napoleontische 

tijdperk.  Groot-Brittannië  wilde  in  geen  geval  dat  Frankrijk  deel  zou  uitmaken  van  de 

Quadruple Alliantie. Dit zou volgens de instructie onverkoopbaar zijn aan het publiek, maar 

aannemelijker is dat Groot-Brittannië wilde voorkomen dat Rusland en Frankrijk de alliantie 

zouden domineren.65 

Zoals we hebben gezien, was Rusland juist wel uit op een uitbreiding van de alliantie. 

Naast Capo d'Istria en Pozzo di  Borgo had ook Alexander zich voor het congres hierover 

uitgesproken, maar hij had ingebonden onder druk van Metternich. Gedurende het congres 

kwam de Russische tsaar echter toch met een voorstel  om de Quadruple Alliantie om te 

vormen tot een Alliance Solidaire. Deze nieuwe alliantie zou zowel een garantie bieden voor 

de Europese orde in zijn geheel als voor de interne situatie van individuele landen. Opnieuw 
64 Bridge, “Allied diplomcay in peacetime”, Ibid, 37.
65 Webster, Foreign Policy of Castlereagh, deel 2, 134e.v.
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waren het Metternich en Castlereagh die zich uitspraken tegen dit voorstel. Metternich had al 

voor het voorstel van de Tsaar kwam een Memorandum geschreven waarin hij uitlegde dat 

de Heilige Alliantie voorzag in een algemene samenwerking in Europa, waar de Quadruple 

Alliantie zowel qua bereik als qua tijd beperkt  was.66 Metternich maakte duidelijk  aan de 

Tsaar  dat  er  geen  noodzaak was  voor  een  nieuwe alliantie,  nu  deze  twee verdragen al 

bestonden. Voor Castlereagh was het idee van interventie in de binnenlandse zaken van een 

land ondenkbaar tenzij de algemene Europese orde er door bedreigd werd. Ook Castlereagh 

schreef een Memorandum waarin hij nog eens uitlegde hoe het netwerk van verdragen van 

1814-1815 was bedoeld. Ten aanzien van interventie schrijft hij: 

“... the Allies could only justify an interference in the affairs of a foreign state upon 

the ground of  considering their  own safety compromised...  for no state of things 

could  be  more  humiliating  than  that  of  a  State  which  should  be  bound  to  its 

neighbours  to preserve unchanged its  internal  system, and that  any fundamental 

change in it, without their consent first had been obtained, should in itself be a cause 

of war.”67

Uiteindelijk  werd  besloten  Frankrijk  als  een  gelijkwaardige  speler  toe  te  laten  tot  de 

toekomstige congressen die onder artikel  VI van het Alliantieverdrag van november 1815 

gehouden  zouden  worden.  Tegelijkertijd  echter  hernieuwden  de  vier  oorspronkelijke 

ondertekenaars de Quadruple Alliantie als garantie tegen mogelijke Franse agressie.

Al met al waren deelnemers aan het congres van Aix-la-Chapelle tevreden met  de 

uitkomst. De eenheid tussen de vier geallieerde grootmachten was bewaard en Frankrijk was 

gerehabiliteerd  en  opgenomen  in  het  Concert.  Het  congres  kan  gezien  worden  als  een 

afronding van het vredesproces van 1814/1815 en maakt formeel geen onderdeel uit van het 

congressysteem, gelet op de juridische basis waarop het gehouden werd.68 Toch ademde het 

de  sfeer  die  Castlereagh  voor  ogen had  gehad toen hij  artikel  VI  schreef.  Volgens  hem 

betekende het congres van Aix-la-Chapelle “a new discovery in the European government, at 

once extinguishing the cobwebs with which diplomacy obscures the horizon,  bringing the 

whole bearing of the system into its true light and giving to the counsels of the Great Powers 

the efficiency and almost simplicity of a single state.”69 Verder stelt hij dat de besluiten (die 

op het  congres  genomen waren)  “could  not  have been taken by the  ordinary  course of 

diplomatic intercourse... misconceptions have been immediately obviated and a divergence of 

66 Metternich, “Memorandum”, 7 oktober 1818 geciteerd in: Kissinger, 226-227 
67 Castlereagh, “Memorandum of the Treaties of 1814 and 1815 submitted by the Britisch 
plenipotentiaries at the conference of Aix-la-Chapelle October 1818”, geciteerd in: Webster, Congress of 
Vienna, 187-193.
68 Na 1818 refereren diverse staatslieden (Gentz, Alexander, Metternich) aan “de verdragen van 1814, 
1815 en 1818”.
69 Brief van Castlereagh 20 October, 1818 geciteerd in Kissinger, World Restored, 222.
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opinion is likely to be avoided.”70 Metternich zou later over Aix-la-Chapelle in zijn memoires 

schrijven: “je n'ai jamais vu de plus joli petit congres.”71 

4.5 Troppau 1820

Het succes van het congres van Aix-la-Chapelle was voor een belangrijk deel te danken aan 

de belangenovereenkomst tussen Groot-Brittannië en Oostenrijk. Castlereagh en Metternich 

slaagden er gezamenlijk in de Russische Tsaar én Frankrijk in het gareel te houden en ten 

dienste  te  stellen  van de  Europese  orde.  Maar  de  overeenkomst  in  belangen  tussen  de 

insulaire en continentale grootmacht berustte niet op dezelfde uitgangspunten. Waar Groot-

Brittannië het machtsevenwicht dynamisch kon zien, was het voor Oostenrijk noodzakelijk dat 

de status quo gehandhaafd bleef. Groot-Brittannië kon kleine wijzigingen in de Europese orde 

toestaan  en  zag  hiervoor  geen  aanleiding  tot  interventie.  Voor  Metternich  vormde  elke 

wijziging in de Europese orde, zowel geografisch als politiek-sociaal, een bedreiging voor de 

integriteit van het hybride Habsburgse rijk.72 Het zou slechts een kwestie van tijd zijn voordat 

deze tegenstelling zichtbaar werd en in Troppau zou de consequentie ervan duidelijk worden.

Het congres van Troppau werd gehouden van oktober tot en met december 1820. De 

aanleiding voor dit congres waren de opstanden in Spanje en Napels. In beide gevallen ging 

het om opstanden van liberale facties die een constitutie eisten. De opstand in Spanje brak 

uit in januari 1820 en leidde ertoe dat de ultra-liberale constitutie van 1812 opnieuw werd 

ingevoerd. Op 3 maart verstuurde Rusland een notitie naar de overige grote mogendheden 

met een uitnodiging de zaak te bespreken. Castlereagh begreep dat Alexander de Spaanse 

kwestie wilde aangrijpen om opnieuw te pleiten voor interventie op basis van een Europees 

verdrag. Hij schreef een Memorandum waarin het Britse standpunt stelliger werd verwoord 

dan ooit tevoren:  “The alliance was made against France. It never was intended ... as the 

union for the government of the world or for the superintendence of the affairs of other 

states.”73 Het lijkt dat Castlereagh hier terugkomt op zijn eigen ontwerp dat hij aanvankelijk 

immers zeker een ruimere draagwijdte had toegedacht dan alleen gericht tegen Frankrijk. 

Ook op  de triomfantelijk  uitroep in  1818  dat  het  congressysteem een nieuwe vorm van 

“European government” mogelijk maakte, leek hij in 1820 terug te komen. In elk geval was 

interventie in Spanje door Frankrijk of Rusland uit den boze. Dit zou betekenen dat Frankrijk 

met toestemming van Europa zou krijgen, wat Napoleon door toedoen van Groot-Brittannië 

was afgenomen.

Ook Metternich was aanvankelijk tegen optreden in Spanje. Met name het idee van 

een Russische interventie stond hem tegen. Zijn argumenten richting de Russische Tsaar 

70 C.K. Webster, The Foreign Policy of Castlereagh deel 2, 146.
71 Metternich, “Memoires” deel 3, 267, geciteerd in: Bridge, Ibid, 38.
72 Deze  fundamentele  tegenstelling  tussen  Oostenrijk  en  Groot-Brittannië  is  de  centrale  these  van 
Kissinger in A World Restored. 
73 Castlereagh, “Memorandum of 5 May 1820”, geciteerd in: Kissinger, World Restored, 249.
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waren  echter  niet  van  principiële  maar  van  praktische  aard.  Metternich  meende  dat  de 

revolutie zichzelf wel zou verslinden. Daarnaast stelde hij dat gezamenlijke actie in dit geval 

onpraktisch was. Tenslotte gaf hij de Tsaar mee dat een congres waaraan Engeland niet zou 

deelnemen, bij de revolutionaire beweging de indruk zou kunnen wekken van gebrek aan 

eenheid.74 Voorlopig was hiermee een bijeenkomst van de grote mogendheden van de baan. 

Maar de opstand in Napels, die op 2 juli uitbrak en ook leidde tot invoering van de “Spaanse 

constitutie”,  veranderde  de zaak.  Metternich  vreesde  dat  de  opstand zou overslaan  naar 

Noord-Italië en stemde daarom alsnog in met een congres.

Voor  Groot-Brittannië  was  ook  de  opstand  in  Napels  nog  geen  aanleiding  voor 

interventie. Als Oostenrijk zich bedreigd voelde, kon het op eigen gezag optreden, maar niet 

op  basis  van  een  algemeen  Europese  richtlijn.  Het  Engelse  kabinet  zag  dan  ook  geen 

noodzaak voor een congres en stuurde om deze reden alleen waarnemers naar Troppau, een 

praktijk  die  navolging vond bij  Frankrijk.  Het  is  duidelijk  dat  er  weinig  overeenstemming 

bestond  over  de  aanleiding  voor  of  zelfs  maar  de  noodzaak  van  een  congres.  Toch 

verzamelden  eind  oktober  1820  de  staatshoofden  en  vertegenwoordigers  van  Rusland, 

Pruisen en Oostenrijk en de waarnemers van Frankrijk en Groot-Brittannië zich in Troppau. 

Metternich  had  de  leiding  over  deze  bijeenkomst.  Dit  was  logisch  omdat  Troppau  in 

Oostenrijk  lag  en  Keizer  Franz  I  daarmee  gastheer  was.  Maar  ook  de  afwezigheid  van 

Castlereagh maakte dit mogelijk. Het voorzitterschap van Metternich zorgde onder andere 

voor een wijziging van de procedures van het congres. Waar bij voorgaande congressen de 

gezamenlijke  sessies  centraal  stonden,  legde  Metternich  de  nadruk  op  één-op-één 

consultaties. Deze manier van diplomatie stond ver van de ideeën die Castlereagh had over 

het open en gezamenlijk bespreken van Europese aangelegenheden, maar sloot nauw aan bij 

de manier waarop de Oostenrijkse minister  graag onderhandelde. In deze individuele sessies 

slaagde hij erin de Russische adviseurs te omzeilen en de Tsaar voor zich te winnen. De 

Franse  en  Engelse  waarnemers  werden  bovendien  buiten  een  belangrijk  deel  van  de 

besprekingen gelaten.

Het doel van Oostenrijk was het verwerven van steun voor een inval in Napels en 

voor het herstellen van de monarchie in zijn oude staat. In Troppau moesten hiervoor twee 

problemen uit de weg geruimd worden. In de eerste plaats moest er een juridische grondslag 

komen voor een dergelijke interventie. In de twee plaats moest voorkomen worden dat er 

een consultatie plaats zou vinden met de opstandelingen of de bevolking van Napels over een 

nieuwe regering, zoals Rusland dat graag wilde. 

Metternich  was  nooit  principieel  tegen  interventie  geweest,  maar  had  zich 

geconformeerd  aan  het  Engelse  standpunt  om  de  Russische  invloed  in  Europa  te 

minimaliseren. Dit was de reden waarom Oostenrijk niet had ingestemd met een congres om 

74 Kissinger, Ibid, 250.

44



de Spaanse opstand te bespreken. Nu echter de revolutie in eigen achtertuin plaatsvond, 

was het voor Oostenrijk noodzakelijk wel actie te ondernemen. Evenals Castlereagh, meende 

Metternich dat de bestaande verdragen geen opening boden voor interventie. Uit de diverse 

processtukken en besprekingen van het congres destilleerde hij daarom een nieuw protocol 

dat moest voorzien in zo'n opening. De belangrijkste bepaling uit dit zogenaamde “Troppau 

Protocol”  stelde dat:

States, which have undergone a change of government due to revolution, the result 

of which threaten other states,  ipso facto cease to be members of the European 

Alliance, and remain excluded from it until their situation gives guarantees for legal 

order and stability. If, owing to such alterations, immediate danger threatens other 

states the powers bind themselves, by peaceful means, or if need be, by arms, to 

bring back the guilty state into the bosom of the Great Alliance."75 

Op 19 november 1820 werd dit Protocol, dat op dat moment al was getekend door de drie 

Oostelijke machten, aan de waarnemers van Groot-Brittannië en Frankrijk voorgelezen. De 

Engelse  waarnemer  en  ambassadeur  in  Wenen,  Sir  Charles  Stewart  (1778  -  1854), 

protesteerde heftig en eiste dat op zijn minst de handtekeningen verwijderd zouden worden 

zodat het gepresenteerd kon worden als een voorstel aan de Westelijke machten en niet als 

een voldongen feit.76 Ook Castlereagh was ontdaan door het Protocol en de manier waarop 

'zijn' congressysteem werd misbruikt. In een instructie aan zijn broer van 16 december 1820 

wijdt hij uit over de gevolgen die ondertekening van een dergelijk document zou hebben niet 

alleen op de huidige regering,  maar ook op de Britse kroon. Daarom concludeert  hij  dat 

Groot-Brittannië  “[would]  not  charge  itself  as  a  member  of  the  Alliance  with  the  moral 

responsibility  of  administering  a  general  European  police.”77 Maar  ook  aan  de  Russische 

ambassadeur in London maakte hij zijn ongenoegen kenbaar:

“I have never regretted as much as now, not being with the Emperor and able to 

submit  my thoughts to him (..)  the Emperor  has repeated on every occasion his 

unshaken determination  not  to  contract  new engagements,  not  to  form new ties 

outside  those  already  existing,  not  to  seek  new  guarantees  outside  the  General 

Alliance. This determination is in fact Europe's safety anchor. Why change it now?”78

De reden voor deze veranderde houding van de Tsaar kan mede verklaard worden 

door de privé-gesprekken die Metternich voerde met Alexander. Omdat Groot-Brittannië zich 

meer en meer afzijdig begon te houden van het continent zocht Metternich toenadering tot 

Rusland om de alliantie in stand te houden. De liberale neigingen van de Tsaar en diens 

adviseurs  waren echter  een probleem.  Door een-op-een te overleggen met de Russische 

75 “Troppau Protocol”, geciteerd in: Petrie, Diplomatic History, 133.
76 Schroeder, Metternich's Diplomacy, 83.
77 Webster, Foreign Policy of Castlereagh, deel 2, 302vv.
78 Ibid, 302.

45



Tsaar kon Metternich echter de invloed van de adviseurs teniet doen. De Tsaar zelf had al 

vóór  het  congres  aan  de  Oostenrijkse  minister   opgebiecht  dat  zijn  christelijk-liberale 

tendensen  van  de  afgelopen  zeven  jaren  een  vergissing  waren  geweest.  Diverse 

gebeurtenissen tussen 1818 en 1820 hadden hem doen inzien dat het liberalisme niet teveel 

ondersteund moest worden. Hij gaf aan dat zijn doel in Troppau was het in stand houden van 

de alliantie en volgen van het beleid van Oostenrijk.79 

Voor Metternich was Troppau een grote overwinning. Niet alleen wist hij nu Rusland 

achter zich, ook had hij een juridische grondslag gekregen voor interventie in Napels. Ten 

slotte was de Tsaar akkoord gegaan met een herstel van het oude regime, zonder verdere 

consultaties of implementatie van een constitutie. Aan de andere kant kon Metternich niet 

voorkomen dat de alliantie in Troppau een flinke deuk had opgelopen. De handtekeningen 

van de drie Oostelijke machten onder het protocol werden niet aangevuld met die van de 

twee  Westelijke  machten.  Er  was  een  duidelijke  scheiding  ontstaan  tussen  de  twee 

constitutionele grootmachten en de drie absolutistische machten. De samenwerking tussen 

Groot-Brittannië en Oostenrijk, die de motor was van de onderhandelingen in 1814/1815 en 

1818, was nu vervangen door de as Oostenrijk – Rusland. 

4.6 Laibach 1821

Het congres van Laibach vond plaats van januari tot mei 1821. In feite was dit congres een 

voortzetting van Troppau waarvan de besprekingen werden opgeschort in verband met Kerst 

en Oud en Nieuw.  Nadat  in  Troppau een kader  geschapen was voor  interventie,  zou in 

Laibach  de werkelijke  inval  in  Napels  besproken  worden.  De reden  dat  Laibach  door  de 

betrokkenen toch als een nieuw congres werd gezien en ook in de literatuur als apart congres 

wordt  aangemerkt,  heeft  wellicht  te  maken  met  de  veranderde  samenstelling  van  de 

delegaties. Hardenberg en koning Friedrich Wilhelm lieten verstek gaan zodat Pruisen alleen 

nog vertegenwoordigd was door de minister van Buitenlandse Zaken graaf Christian Günther 

von Bernstorff (1769 - 1835). Groot-Brittannië en Frankrijk stuurden opnieuw waarnemers. 

Belangrijker is echter de deelname van diverse Italiaanse staten aan het congres. Dit was de 

eerste  keer  dat  naast  de  vijf  grootmachten andere  landen werden  uitgenodigd voor  een 

congres. Deze gang van zaken ging in tegen de afspraken die in 1818 in de aanloop naar het 

congres van Aix-la-Chapelle waren gemaakt.  Deelname van de Italiaanse delegaties bleef 

echter  beperkt  tot  het  aanhoren  van  en  instemmen  met  de  besluiten  die  de  grote 

mogendheden hadden genomen. Met uitzondering van de vertegenwoordigers van Sicilië, het 

onderwerp  van  bespreking,  waren  de  Italiaanse  afgevaardigden  niet  meer  dan  publiek. 

Kissinger  meent  zelfs  dat  het  hele  congres  van  Laibach  één  groot  theaterstuk  was, 

geregisseerd door Metternich. De belangrijkste aspecten van een overeenkomst waren aan 
79 Deze  ommezwaai  van de Russische  Tsaar  blijkt  onder  andere  uit  een  brief  van  Metternich  aan 
Esterhazy, 24 oktober 1820, aangehaald in:  Schroeder, Metternich's Diplomacy, 61.
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het begin van het  congres al apart  met de Tsaar besproken en goedgekeurd.  Er is  zelfs 

bewijs  dat  de  toespraken  van  de  vertegenwoordiger  van Sicilië,  Kardinaal  Fabrizio  Ruffo 

(1744 - 1827), door Metternich en zijn ambtenaren waren geschreven.80 

Niets stond een snelle afhandeling van de agenda dan ook in de weg. Op 30 januari 

werd de eerste fase van het congres afgerond en het besluit tot militaire interventie in Napels 

voorgelezen aan de vertegenwoordigers van Sicilië en de overige Italiaanse delegaties. Een 

Habsburgs  leger  van  90.000  man zou  namens  de  Alliantie  de  revolutionairen  uit  Napels 

verdrijven en een deel van het leger zou voor de duur van drie jaar in de hoofdstad gelegerd 

blijven om toe te zien op de restauratie van de monarchie. De kosten voor dit leger zouden 

door Sicilië zelf betaald moeten worden, maar Oostenrijk zou hiervoor een lening afgeven. In 

september 1822 zou een nieuw congres gehouden worden in Florence om de stabiliteit van 

de monarchie te beoordelen en aan de hand daarvan een besluit te nemen over terugtrekking 

van het leger. 

De tweede fase van de onderhandelingen richtte zich op de reconstructie van Sicilië, 

nadat  de  revolutionairen  verdreven  waren.  Opnieuw  ging  het  om  een  door  Metternich 

voorgekookt plan dat door de Italiaanse delegaties en de twee andere Oostelijke machten 

werd goedgekeurd. Deze onderhandelingen werden eind februari afgerond en daarmee was 

het congres in principe ook beëindigd. Een poging van de Tsaar om ook de opstand in Spanje 

te bespreken werd door Metternich afgewezen met het argument dat Frankrijk vooralsnog te 

instabiel was voor militaire actie. Wel beloofde hij dat het onderwerp op de agenda van het 

geplande congres van Florence zou komen. 

Na deze besprekingen bleven de delegaties, met uitzondering van de Engelse, nog in 

Laibach, in afwachting van berichten over het Habsburgse leger in Napels.  Nog voor het 

onvermijdelijke nieuws van een geallieerde overwinning binnenkwam, ontvingen zij echter 

het bericht van een nieuwe revolutie, in Piedmont. Ook deze opstand vormde een directe 

bedreiging voor het Habsburgse Rijk en Metternich reageerde prompt. Hij stelde voor deze 

opstand  net  zo  te  behandelen  als  die  in  Napels  en  kreeg  hierbij  de  steun  van  de 

vertegenwoordigers in Laibach. Een Oostenrijks leger, ditmaal ondersteund door Russische 

troepen, versloeg het Piedmontese leger op 8 april en herstelde de afgezette koning Victor 

Emmanuel I (1759 - 1824). In de slotverklaring van het congres van Laibach op 12 mei 

verklaarden de drie Oostelijke machten onder andere dat Russische troepen aan de grens van 

het Habsburgse Rijk gestationeerd zouden worden om de rust in de Italiaanse gebieden af te 

dwingen. Deze verklaring illustreert als geen ander hoezeer Metternich de Russische Tsaar 

voor  zijn  zaak  had  gewonnen.  In  een  brief  aan  de  Oostenrijkse  minister  van Financiën, 

Johann Philipp Stadion, graaf van Warthausen (1763 - 1824) schrijft hij: “If I were not master 

80 Ibid, 106.
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of making [the Russian troops] retreat just as I made them advance do you think I should 

ever have set them in motion?”81

4.7 Verona 1822

Na Troppau en Laibach kan de vraag gesteld worden wat er nog over was van de Quadruple 

Alliantie en het congressysteem. De samenwerking tussen Groot-Brittannië en Oostenrijk, die 

de motor was voor de Alliantie in de beginjaren, leek voorbij. In de plaats daarvan was een 

entente  ontstaan  tussen  Oostenrijk  en  Rusland  gebaseerd  op  een  strenge  controle  en 

onderdrukking van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in Europa. In lijn hiermee 

was een afkalving zichtbaar van de principes van de Quadruple Alliantie ten faveure van de 

ideeën van de Heilige  Alliantie.  Een aantal  schrijvers  ziet  deze tendens  doorgezet  in  het 

vierde congres dat gehouden werd in Verona van september tot december 1822.82 Toch was 

het einde van de Grote Alliantie nog niet in zicht. Metternich was een pragmatisch staatsman. 

De samenwerking met Rusland was ingegeven door de ontwikkelingen van het moment en 

was niet een definitieve keuze. “The key to success in diplomacy was freedom of action, not 

formal  relationships”,  vat  Kissinger  de  houding  van Metternich  samen.83 Ook Castlereagh 

wilde zijn congressysteem nog niet opgeven. In de zomer van 1821 vond een gebeurtenis 

plaats die de banden tussen beide staatslieden weer aanhaalde en de oude verhoudingen van 

1814-1818 herstelde. Al was het maar tijdelijk.

Het was de opstand in Griekenland die de twee staatslieden weer bij elkaar bracht. Er 

waren al meer schermutselingen geweest in de Balkan en andere delen van het Osmaanse 

Rijk  en  Rusland  leek  deze  te  willen  benutten  om  een  herziening  van  het  verdrag  van 

Boekarest uit 1812 af te dwingen. Dit verdrag beëindigde destijds een oorlog tussen Rusland 

en het Osmaanse Rijk en was in haast opgesteld vanwege de inval van Napoleon. Over een 

aantal  bepalingen  bestond  verschil  van  inzicht  tussen  de  twee  landen.  Castlereagh  en 

Metternich waren zich beide bewust van de dreiging die van deze situatie uitging. Een nieuwe 

oorlog tussen de twee landen of zelfs maar de vestiging van een Grieks protectoraat zou de 

balans in Europa ernstig verstoren. De beide staatslieden ontmoetten elkaar in oktober 1821 

in Hanover om deze kwestie te bespreken. Zij kwamen overeen allebei druk uit te oefenen op 

de Tsaar om niet te interveniëren in Griekenland. Dit had effect. In een gesprek met een 

Pruisische diplomaat beweert de Tsaar: “I could have permitted myself to be swept along by 

the enthusiasm for the Greeks but I have never forgotten the impure origin of the rebellion or 

the danger of my intervention for my allies. Egotism is no longer the basis of policy. The 

principles of our truly Holy Alliance are pure.”84

81 Geciteerd in: Kissinger, World Restored, 280.
82 Bijv. Schroeder, Metternich's Diplomacy, 195 e.v.
83 Kissinger, World Restored, 270.
84 Geciteerd in: Ibid, 308.
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Het directe gevaar was hiermee geweken, maar de Griekse opstand zou nog steeds 

een onderwerp van bespreking worden voor het aanstaande congres dat voorzien was in 

Laibach. Metternich nam opnieuw de regie in handen en zijn eerste besluit was het congres 

te verplaatsen van Florence naar het door Oostenrijk gecontroleerde Verona. Er stonden drie 

onderwerpen op de agenda: de Italiaanse kwestie, de Spaanse opstand en de situatie in de 

Orient (“Eastern Question”). Om de aanwezigheid van Castlereagh mogelijk te maken, werd 

het congres in twee delen opgeknipt, zodat Engeland zich niet hoefde te verbinden aan enig 

besluit ten aanzien van de Italiaanse kwestie.85 Verona zou, naar het zich liet aanzien, een 

'echt' congres worden met een volledige vertegenwoordiging van de vijf grootmachten en 

diverse andere delegaties. Het congres werd omgeven met een splendeur, vergelijkbaar met 

die  van het  Congres  van Wenen in  1814-1815.86 De  vorsten  van Rusland,  Oostenrijk  en 

Pruisen  waren  alle  aanwezig  met  een  groot  gevolg.  Frankrijk  stuurde  zijn  minister   van 

Buitenlandse Zaken, Mathieu Jean Felicité Duc de Montmorency (1767 - 1826), samen met de 

diplomaten die betrokken waren geweest bij de laatste twee congressen. En in Engeland had 

Castlereagh  zich  opgemaakt  om deel  te  nemen.  Maar  op 12  augustus  1822  pleegde  de 

Engelse minister  van Buitenlandse Zaken onverwacht zelfmoord. “As a result of stress and 

overwork,”  geeft  Lowe  op  als  reden.87 Veel  meer  informatie  over  een  reden  is  niet 

voorhanden.  Webster,  de  belangrijkste  biograaf  van  Castlereagh,  gaat  wel  in  op  de 

omstandigheden voorafgaand aan zijn daad -een periode van ziekte en paranoia- maar waagt 

zich niet aan een motief.

De dood van Castlereagh was ook voor Metternich een zware klap. “If you fail me, I 

shall  be  alone  ...  and  the  battle  will  become unequal,”  had  Metternich  aan  Castlereagh 

geschreven voorafgaand aan het congres.88 Hij had niet overdreven. Castlereagh werd als 

minister  opgevolgd door Canning, die het congressysteem “new and ... very questionable” 

vond.89 Ondanks  de  aanwezigheid  van  Wellington  in  Verona,  kon  Metternich  niet  meer 

rekenen op de steun van Groot-Brittannië in Europese aangelegenheden. Meer dan ooit had 

hij nu de Tsaar nodig om de eenheid in de Alliantie te bewaren, maar kon daarom diens wens 

om uiting te geven aan de principes van de Heilige Alliantie niet langer inperken. Kissinger 

concludeert  “(w)hat  posterity  has  associated  with  the  entire  post-Vienna  period,  the 

doctrinaire adherence to the status quo almost at any price, really dates from the death of 

Castlereagh. From this moment, Metternich sought refuge in an alliance of the three 'Eastern 

powers',  held together by fear of social upheaval  and confronted by a Britain pursuing a 

85 Schroeder, Metternich's Diplomacy, 205.
86 Phillips,The confederation of Europe, 252.
87 Lowe, Britain and Foreign Affairs 1815 - 1885 (London 1998), 27.
88 C.K. Webster, Foreign Policy of Castlereagh, deel 2, 541.
89 Bridge, “Allied diplomacy in peacetime”, 38.
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policy of limited objectives in more or less open oppostion to the maxims of what was now 

called the Holy Alliance of Austria, Prussia and Russia.”90

De uitkomst  van  Verona  was  niet  eens  zo  slecht  voor  Metternich.91 Samen  met 

Wellington had hij kunnen voorkomen dat de Griekse opstand ter sprake was gekomen en 

ook voor de Spaanse kwestie lag een gematigd voorstel. De grootmachten zouden elk een 

protestbrief zenden aan de revolutionaire regering in Madrid in de hoop dat dit een aanleiding 

zou vormen voor de revolutionairen om af te treden. De Italiaanse kwestie was snel en naar 

behoren afgehandeld. Maar dat Metternich toch de greep op Europa had verloren, bleek na 

afloop van het congres. Groot-Brittannië had al tijdens het congres geprotesteerd tegen de 

gang van zaken richting Spanje, maar ook Frankrijk besloot om de beloofde protestbrief niet 

te versturen.  In april  1823 viel  zij  alsnog het  land binnen en maakte een einde aan de 

opstand. 

Er zou na Verona geen congres meer plaatsvinden op basis van artikel VI van het 

alliantieverdrag. In 1825 verdween Tsaar Alexander van het internationale toneel. Of hij was 

overleden of dat hij, zoals ook wel beweerd werd, was afgetreden om als monnik in Siberië te 

leven, is nooit opgehelderd. Zijn opvolger, Tsaar Nicholaas I (1796 - 1855), deed in datzelfde 

jaar nog een poging een congres te organiseren in St. Petersburg om de kwestie in de Orient 

te bespreken, maar de overige grootmachten gaven geen gehoor aan zijn uitnodiging. In 

1828 brak alsnog een oorlog uit tussen Rusland en het Osmaanse Rijk, maar deze was van 

korte  duur.  Met  de  dood  van  Castlereagh  en  de  afwezigheid  van  Alexander,  waren  de 

belangrijkste pleitbezorgers voor een diplomatie middels congressen verdwenen. En nu de 

Heilige Alliantie de beschermheer was geworden van de in Wenen gecreëerde ordening, was 

het experiment van Europees bestuur door middel van congresdiplomatie definitief afgelopen.

4.8 Het Concert van Europa na 1822

Alle schrijvers die het Concert van Europa behandelen, zien Verona als laatste halte van het 

congressysteem en maken hierna de balans op. Het oordeel is unaniem: het congressysteem 

heeft gefaald en is dood.92 Om deze of een andere conclusie te kunnen trekken zal echter ook 

gekeken moeten worden naar gebeurtenissen na 1822. Het congressysteem was onderdeel 

van een verdrag dat een looptijd had van twintig jaar. Wat gebeurde er 20 jaar na november 

1815?  De  Belgische  opstand  van  1830  vormde  een  bedreiging  voor  het  in  1814 

overeengekomen  cordon sanitaire  rond Frankrijk. In hoeverre was dit 15 jaar na dato nog 

een overweging en op welke manier werd deze gebeurtenis door de grote mogendheden 

behandeld? Ten slotte kan de vraag gesteld worden hoe andere conferenties en congressen 

90 Kissinger, World Restored, 313.
91 Schroeder, Ibid, 238.
92 Voor de nuances in de conclusies van de diverse auteurs verwijs ik naar hoofdstuk 5
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die in de negentiende eeuw werden belegd zich verhouden tot de uitgangspunten van het 

congressysteem zoals Castlereagh die voor ogen had.

De  Quadruple  Alliantie  van november  1815 had een looptijd  van twintig  jaar.  In 

1818, tijdens het congres in Aix-la-Chapelle was het verdrag vernieuwd. Dit betekent dat het 

verdrag in 1835 of in 1838 afliep. Geen enkele onderzoeker maakt echter gewag van stukken 

in de nationale archieven van de vier geallieerde machten die bewijzen dat hierover in deze 

periode contact is geweest. Blijkbaar werd een vernieuwing van de  alliantie die een garantie 

moest bieden voor de Europese orde en tegen mogelijk nieuwe agressie van Frankrijk niet 

nodig of mogelijk geacht. Toch meent Bullen dat Frankrijk in de jaren dertig en veertig van 

de negentiende eeuw nog steeds werd gezien als een potentiële dreiging. Dit kwam omdat 

veel staatslieden die in die periode aan de macht waren, ook betrokken waren bij de strijd 

tegen Napoleon en de vredesbesprekingen in  1814-1815.  Zij  meenden dat  Frankrijk  nog 

steeds een zucht naar verovering had en uit was op vergroting van haar machtspositie. Ook 

de  revolutionaire  krachten  in  Parijs  werden gezien  als  een  bedreiging  voor  de  Europese 

orde.93 

De vier andere grootmachten, die ook in deze periode nog regelmatig naar elkaar 

verwezen als geallieerden, kozen er echter voor om Frankrijk op een andere manier in toom 

te houden. In plaats van een verdrag tegen haar gericht, werd het land actief betrokken bij 

Europese aangelegenheden, zoals dat eigenlijk al sinds 1818 het geval was. Een voorbeeld 

hiervan is een andere Quadruple Alliantie die gesloten werd in 1834 tussen Spanje, Portugal, 

Groot-Brittannië en Frankrijk. Ook al was de aanleiding van dit verdrag een kwestie rond de 

Spaanse successie, Groot-Brittannië gebruikte het vooral om Frankrijk in toom te houden.94 

De naam van dit verdrag suggereert overigens dat de oude Quadruple Alliantie geen actieve 

betekenis meer had in het diplomatieke concours van de jaren dertig.

Dat  Frankrijk  betrokken  werd  bij  Europese  aangelegenheden,  juist  om  mogelijk 

revisionistische tendensen te controleren,  blijkt  ook uit  de handelwijze rond de Belgische 

opstand van 1830. Deze opstand was eigenlijk de eerste keer dat werkelijk een inbreuk werd 

gemaakt  op  de  Europese  ordening  zoals  die  in  1814-1815  overeengekomen  was.  Het 

Koninkrijk der Nederlanden was immers speciaal gecreëerd als versterkte bufferstaat in het 

cordon sanitaire rond Frankrijk. Dit was een onderwerp waarvoor Castlereagh destijds artikel 

VI van de Quadruple Alliantie had bedacht. Er werd inderdaad een bijeenkomst van de grote 

mogendheden en vertegenwoordigers van België en Nederland bijeengeroepen. Het betrof 

echter  een  conferentie  van diplomaten  en niet  van staatshoofden  of  ministers.  Wel  was 

Palmerston, die juist minister  van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië was geworden, 

voorzitter van de conferentie die in London plaatsvond. Koning Willem I van Nederland (1772 

93 R. Bullen, France and Europe, 1815-48: the problems of defeat and recovery, in: Sked,  Europe's 
Balance of Power, 133.
94Ibid, 137; zie ook: John Lowe, Britain and Foreign Affairs, 47.
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– 1843)  had  de  Quadruple  Alliantie  gevraagd  de opstand  met  geweld  neer  te  slaan  en 

Rusland en Pruisen stonden hier aanvankelijk niet afwijzend tegenover. Groot-Brittannie en 

Frankrijk waren echter tegen en Palmerston slaagde erin akkoord te krijgen voor een principe 

van non-interventie.95 De acceptatie van Belgische onafhankelijkheid door de twee Westerse 

grootmachten werd vervolgens zonder veel  problemen geaccepteerd  door  de andere drie 

grootmachten  die  op  dat  moment  sowieso  meer  aandacht  hadden  voor  een  opstand  in 

Polen.96 Het gezamenlijke optreden van Groot-Brittannië en Frankrijk belette echter niet dat 

deze  laatste  tijdens  de  conferentie  nog  diverse  pogingen deed haar  invloed  in  België  te 

vergroten  of  zelfs  gebiedsuitbreiding  te  verkrijgen.  De  Franse  ambassadeur  in  London, 

Talleyrand,  stelde bijvoorbeeld  een naar  hem vernoemd verdelingsplan  voor,  waarbij  ook 

Engeland en Pruisen terrein zouden winnen. Een afspraak tussen de grote mogendheden dat 

geen van hen zou profiteren van de situatie  voorkwam dit  en baande de weg voor een 

onafhankelijk België. Ook al zou de kwestie pas in 1839 helemaal afgerond zijn, er kon wel 

worden vastgesteld dat de grootmachten opnieuw in staat waren gebleken gezamenlijk en via 

diplomatieke weg een oplossing te vinden voor een potentieel gevaarlijk conflict. 

Er  waren na 1822 echter  ook diverse  conflicten die  niet  via conferenties  werden 

opgelost.  In  sommige  gevallen  werd  door  een  paar  grootmachten  naar  een  oplossing 

gezocht,  zoals de Spaanse successie laat zien. Er waren echter ook gevallen waarbij  een 

enkele  grootmacht  alleen  optrad.  Het  was  zoals  de  opvolger  van  Castlereagh,  George 

Canning (1770 - 1827), in 1823 al opmerkte: “Every nation for itself and God for us all. (..) 

the time for Areopagus and the like of that has gone by.”97

95 Ibid, 43.
96 Petrie, Diplomatic History, 178.
97 Canning aan Bagot, 3 januari 1823, geciteerd in: W. Alison Phillips, Confederation of Europe, 264.
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Hoofdstuk 5: Het Concert van Europa en het 

congressysteem in de literatuur

5.1 Inleiding

De onderhandelaars van 1814-1815 hadden zich ten doel gesteld de vrede en stabiliteit in 

Europa te herstellen. Zowel uit hun correspondentie als uit de diverse verdragsteksten blijkt 

dat  zij  hierbij  uitgingen  van  het  principe  van  Balance  of  Power. We hebben  gezien  dat 

Balance of Power ook het referentiekader was dat de onderhandelaars uit de achttiende eeuw 

meenamen.  Uit  deze eeuw leenden zij  bovendien de notie van een statenstelsel  met vijf 

grootmachten en diverse middelgrote en kleine landen. Dit  waren de bouwstenen en het 

cement  voor  de  nieuwe  Europese  orde.  Maar  was  het  Concert  van  Europa  werkelijk 

gebaseerd  op  deze  uitgangspunten  of  lag  er  toch  een  ander  ordeningsprincipe  aan  ten 

grondslag, wellicht onzichtbaar voor de waarnemers uit die tijd? Dit kan een onzinnige vraag 

lijken,  met  al  het  bewijs  voor  de  Balance of  Power voorhanden,  maar voorzichtigheid  is 

geboden: het is zelden verstandig politici op hun woord te geloven. In hoofdstuk twee is al 

gebleken dat onderhandelaars soms doelstellingen nastreefden die niet in overeenstemming 

te  brengen  waren  met  machtsevenwicht.  Daarnaast  is  het  zelfs  mogelijk  dat  de 

onderhandelaars de uitgangspunten onjuist hadden geïnterpreteerd en dat wat zij creëerden 

een heel andere basis had dan zij zelf vermoedden. In dit hoofdstuk zal daarom de vraag, 

wat nu werkelijk de basis was van het Concert van Europa, nader bestudeerd worden aan de 

hand van het historisch onderzoek dat hiernaar is gedaan. Deze vraag is relevant voor dit 

onderzoek, omdat het congressysteem immers onderdeel uitmaakte van de Europese orde 

die  in  1814-1815  gecreëerd  was.  Als  die  orde  op  iets  anders  was  gebaseerd  dan 

machtsevenwicht, dan zou dat ook voor het congressysteem kunnen gelden. Anderzijds moet 

ook rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat dit systeem een eigen leven ging 

leiden.  Daarom  zal  ook  nog  eens  apart  gekeken  worden  welke  inzichten  het  historisch 

onderzoek naar dit onderdeel van het Concert van Europa heeft opgeleverd. Eerst zal echter 

een  algemeen  beeld  geschetst  worden  van  de  geschiedschrijving  over  het  Concert  van 

Europa en het congressysteem.

5.2 Korte receptiegeschiedenis van het Concert van Europa en het congressysteem

Over  de  onderhandelingen  van  1813-1815  en  over  het  Concert  van  Europa  is  veel 

geschreven.  Over  het  congressysteem  bestaan  echter  geen  aparte  studies.  Voorzover 

hiernaar onderzoek is gedaan, vormt het een onderdeel van boeken over het Concert in het 

algemeen  of  over  een  of  meerdere  staatslieden  of  landen  die  betrokken  waren  bij  de 
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onderhandelingen.98 De waardering voor het congressysteem is overigens wel vrij unaniem: 

voorzover al sprake was van een systeem, faalde het in opzet en bedoeling. Het is de vraag 

of de beperkte aandacht voor het systeem voortkomt uit deze conclusie of dat deze conclusie 

juist een gevolg is van die beperkte aandacht. In elk geval is het niet alleen een unanieme 

conclusie, maar ook een constante. Bij het Concert van Europa en de totstandkoming ervan 

ligt dit anders. Hier is een conjunctuur waar te nemen, zowel in waardering als in interesse.

Aanvankelijk was er weinig waardering voor wat de onderhandelaars in 1814-1815 

hadden  bereikt.  Het  waren  niet  alleen  de  Fransen  die  vonden  dat  het  vredesverdrag 

onrechtvaardig was, omdat Frankrijk vrijwel al haar veroveringen moest prijsgeven terwijl de 

andere grootmachten wel aanzienlijke gebiedsuitbreiding kregen. Ook andere commentatoren 

uit die tijd meenden dat de uitgangspunten van 'Wenen' verkeerd waren:

To destroy independent nations in order to strengthen the Balance of Power, is the 

most extravagant sacrifice of the end to the means (..)  In the new system small 

states are annihilated by a combination of the great. In the old, small states were 

secured  by  the  mutual  jealousy  of  the  great  (..)  The Congres  of  Vienna  seems, 

indeed, to have adopted every part of the French system, except that they have 

transferred the dictatorship of Europe from an individual to a triumvirate.99

Later in de negentiende eeuw kwam daar nog de kritiek bij dat de staatslieden in 1814-1815 

geen rekening hadden gehouden met nationalistische aspiraties en dat zij een orde hadden 

gecreëerd vanuit een reactionaire visie.100 De kritiek richtte zich in deze periode dus op het 

ordeningsprincipe  dat  was  toegepast,  de  manier  waarop  het  was  toegepast  en  op  de 

staatslieden die het hadden toegepast. 

De eerste poging tot rehabilitatie  van de Weense ordening en Castlereagh in het 

bijzonder werd ondernomen door W. Alison Phillips middels de bundeling van een aantal 

lezingen onder de titel  The Confederation of Europe uit 1913. Een volledige herwaardering 

vond pas plaats in de jaren dertig en na de Tweede Wereldoorlog, nadat de tekortkomingen 

van het verdrag van Versailles goed zichtbaar werden.  Schrijvers als Webster101, Kraehe102, 

Kissinger103, Griewank104 en Gulick105 hebben hier alle aan bijgedragen, elk vanuit hun eigen 

specifieke  invalshoek.  Versailles,  maar  ook  enkele  punitieve  vredesverdragen  uit  de  late 

98 Een voorbeeld van de eerste is Harold Nicholson,  The Congress of Vienna. A study in Allied Unity:  
1812-1822 (London  1946).  voorbeelden  van  het  tweede  type  werk  zijn  H.A.  Kissinger,  A  World 
Restored. Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace 1812-22 (London 1957) en C.K. Webster, 
The Foreign Policy of Castlereagh (London 1931) 2 delen. 
99 Geciteerd in: Douglas Dakin, “The Congress of Vienna, 1814-1815, and its Antecedents”, in Sked, 
Europe's Balance of Power, 14-33, 32.
100 Bijv. A. Debidour, Histoire diplomatique de l'Europe depuis l'ouverture du Congres de Vienne jusqu'a  
la cloture du Congres de Berlin, 1814 – 1878  (Parijs 1891).
101 Webster, Ibid. 
102 Kraehe, Enno E., Metternich’s German Policy (New Jersey 1983) 2 delen.
103 Kissinger, ibid.
104 Griewank, Karl, Der Wiener Kongress und die Europäische Restauration 1814-1815 (Leipzig 1954).
105 Gulick, Edward Vose, Europe’s Classical Balance of Power (London 1955).
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negentiende eeuw, maakten duidelijk hoe gematigd de opstelling van de onderhandelaars in 

1814-1815 eigenlijk was geweest. Kissinger geeft dit als volgt weer:

what is surprising is not how imperfect was the settlement that emerged, but how 

sane; not how “reactionary” according to the self-righteous doctrines of nineteenth-

century historiography, but how balanced. It may not have fulfilled all the hopes of 

an  idealistic  generation,  but  it  gave  this  generation  something  perhaps  more 

precious: a period of stability which permitted their hopes to be realized without a 

major war or a permanent revolution.106

In  algemene  zin  kan  dus  gesteld  worden  dat  na  een  lange  periode  van  verguizing,  de 

totstandkoming van het Concert van Europa vanaf het begin van de twintigste eeuw een 

meer positieve lezing heeft gekregen die overigens nog steeds gangbaar is. Natuurlijk zijn 

hier wel uitzonderingen op. In 1861 verscheen een driedelige studie van Sir Archibald Alison 

waarin een poging werd ondernomen om Castlereagh te rehabiliteren. De studie, met als titel 

The Lives of Lord Castlereagh and Sir Charles Stewart, werd echter uitgevoerd in opdracht 

van Castlereagh's halfbroer. Een aantal Franse historici publiceerden eind jaren zestig van de 

vorige eeuw studies waarin teruggegrepen wordt op het thema van de negentiende eeuw.107 

Zij verwijten de onderhandelaars van 1814-1815 een gebrek aan consideratie voor liberale en 

nationale  stromingen  en  stellen  dat  hierin  de  oorzaak  moet  worden  gezocht  voor  de 

revoluties van 1830 en 1848. Zonder afbreuk te willen doen aan de merites van deze studies, 

mogen zowel het moment van verschijnen als de nationaliteit van de schrijvers ervan, als 

verklaring voor deze afwijkende visie worden gezien.

Maar  het  is  niet  alleen  de  waardering  voor  het  Concert  van  Europa  en  de 

totstandkoming  ervan  die  een  conjunctuur  laten  zien.  Ook  de  interesse  erin  laat  een 

opvallende zij het ook logische beweging  zien. Juist rond andere grote vredesconferenties 

verschijnen  er  studies  over  1814-1815.  In  een  aantal  gevallen  zijn  deze  studies  ook  in 

opdracht  van  deelnemers  aan  deze  conferenties.  Zo  verschijnt  in  1919  Webster's  The 

Congress of Vienna en in 1946 Nicholson's The Congress of Vienna. A study in Allied Unity:  

1812-1822, beide in opdracht van het Britse Foreign Office.108 Ook Phillips' The Confederation 

of Europe beleefde in 1920 een herdruk. Saillant detail is overigens nog dat Webster in een 

memorandum  naast  zijn  studie  adviseert  tegen  het  betrekken  van  de  vijand  bij  de 

onderhandelingen.109 Weliswaar  was  dit  aanvankelijk  ook  de  bedoeling  van  de  vier 

grootmachten in 1814, maar de betrokkenheid van Frankrijk wordt tegenwoordig toch gezien 

als een van de redenen waarom het Congres van Wenen zo succesvol was.

106 Kissinger, ibid, 5.
107 Zie F. Ponteil, L'Eveil des nationalites et le mouvement liberal, 1815 – 1848 (Parijs, 1968) en J. Droz, 
De la Restauration a la Revolution 1815 – 1848 (Buche, 1971). De Engelse vertaling van dit laatste werk 
draagt de suggestieve titel: Europe between Revolutions, 1815 – 1848.
108 Webster, The Congress of Vienna 1814-1815 (London 1919) en Nicholson, Ibid.
109 Webster, ibid, 202.
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Ook op andere bijzondere momenten in de recente geschiedenis werd teruggegrepen 

op de ervaringen van 1814-1815. Zo kan de discussie die gevoerd werd in de  American 

Historical Review van juni 1992 over de Weense ordening in verband worden gebracht met 

de val van het Warschaupact.110 De studies van Kissinger, Gulick en Griewank verschenen in 

het midden van de jaren vijftig van de vorige eeuw. De interesse die zij hadden voor het 

Concert van Europa kan niet los worden gezien van de Koude Oorlog, die op dat moment op 

zijn hoogtepunt was. Vooral de Amerikaanse belangstelling moet in dat licht worden gezien. 

Het is een getuigenis dat de machtspolitiek en het  Balance of Power-denken uit die tijd als 

een voorbeeld of  leerschool  werd gezien voor  het  Amerikaans-Russische conflict  dat  hun 

eigen tijd domineerde.

5.3 Het Concert van Europa: d  e balans  

Ook  al  spreken  de  onderhandelaars  in  1814-1815  expliciet  over  het  creëren  van  een 

machtsevenwicht in Europa, een nader onderzoek naar de basis van het Concert van Europa 

is  wel  op  zijn  plaats.  Het  is  immers  mogelijk  dat  deze  staatslieden  heimelijk  andere 

bedoelingen hadden of dat de uitkomst van hun besprekingen tot iets anders hebben geleid 

dan  zij  zelf  verwachtten.  Desondanks  menen  de  meeste  schrijvers  wel  degelijk  dat  het 

Concert  van Europa was gebaseerd op een machtsevenwicht.  Gulick  gebruikt  de periode 

1812-1815 zelfs als case study voor zijn onderzoek naar de principes van de  Balance of 

Power. Volgens hem tonen deze jaren “a great development in balancing technique; and they 

witness a great peace settlement, in the drafting of which statesmen consciously attempted 

to re-create a Europe of balanced power.”111 Het geloof dat machtsevenwicht aan de basis lag 

van  het  Concert  van  Europa  staat  los  van  de  waardering  ervoor,  zoals  het  hierboven 

aangehaalde citaat van een criticus van de nieuwe Europese orde laat zien. 

In de loop van de tijd zijn er wel een paar afwijkende visies geopperd. De Belgische 

historicus J.H. Pirenne zag in de besprekingen van 1814-1815 vooral de tegenstelling tussen 

Groot-Brittannië en Rusland. De Heilige Alliantie van Alexander I was volgens hem bedoeld 

om de onbeperkte macht van Groot-Brittannië buiten Europa aan te vechten.112 Ook Paul W. 

Schroeder meent dat deze twee landen als de werkelijke winnaars uit de strijd met Napoleon 

te voorschijn waren gekomen. In de American Historical Review van juni 1992 opent hij een 

discussie met de vraag: “did the Vienna settlement rest on a Balance of Power?”113 Schroeder 

beantwoordt deze vraag zelf ontkennend en stelt vervolgens dat het Concert van Europa was 

gebaseerd op een hegemoniale positie van Groot-Brittannië en Rusland. Volgens hem telde 

110 American Historical Review, juni 1992,  683 – 735. Zie bijv. de verwijzing naar het tijdperk van de 
Koude Oorlog op blz. 735.
111 Gulick, Europe's Classical Balance of Power,  viii-ix.
112 J.H. Pirenne, La Sainte Alliance (Neuchâtel 1946,1949) 2 delen. 
113 Paul W. Schroeder, “Did the Vienna Settlement Rest on a Balance of Power?”, American Historical  
Review, (juni 1992),  683-706.
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Europa in 1815 “two superpowers,  one authentic  but vulnerable great power,  one highly 

marginal and even more vulnerable great power, and one power called great by courtesy 

only.”114 In deze situatie kon geen sprake zijn van een algemeen machtsevenwicht. Ook de 

andere drie deelnemers aan deze discussie presenteren een afwijkende visie op het Concert 

van Europa. Enno Kraehe vervolgt met de stelling dat er wel een machtsstrijd bestond tussen 

Groot-Brittannië en Rusland maar dat deze landen elkaar in evenwicht hielden.115 Hierdoor 

was er ruimte voor de andere grootmachten om eigen invloedssferen te creëren en zich op te 

stellen als regionale hegemonieën. De politicoloog Robert Jervis komt tot een heel andere 

conclusie. Volgens hem is het Concert niet gebaseerd op een vorm van machtspolitiek maar 

juist op het inzicht en de wil van de vijf grootmachten om tot samenwerking te komen.116 Aan 

de  hand  van  een  systeembenadering  legt  Jervis  uit  dat  het  voor  alle  partijen  te  weinig 

voordeel  opleverde  om  politiek  te  bedrijven  volgens  de  wetten  van  de  klassieke 

machtsbalans.  In  plaats  daarvan  waren  staatslieden  bereid  rekening  te  houden  met  de 

belangen  van  anderen  en  het  groter  geheel  van  het  statensysteem te  betrekken  in  de 

individuele beslissingen van staten. Wolf D. Gruner, ten slotte, karakteriseert de Europese 

orde die in 1814-1815 werd gevestigd als  “a reformed, multipolar, and intertwined Balance 

of Power system with built-in checks.”117 Hij vervolgt door te stellen dat het systeem niet 

alleen  was  gebaseerd  op  de  vijf  grootmachten  maar  op  een  balans  tussen  staten  van 

verschillende grootte, macht, bronnen en invloed. “It constituted a stable system of great 

powers  and  intermediary  bodies  bound  together  by  a  common  European  culture  and 

traditions and accepting set rules for their bilateral and multilateral relations (..).”118

Het lijkt bij  sommige van deze visies meer te gaan om terminologie dan om een 

wezenlijke afwijking van het Balance of Power-concept. De accenten die gelegd worden door 

de verschillende schrijvers helpen echter wel om een beter inzicht te krijgen in het Concert 

van Europa. Dat Rusland en Groot-Brittannië als de werkelijke winnaars uit  de strijd met 

Napoleon  tevoorschijn  waren  gekomen,  is  een  juiste  constatering.  Toch  hadden  ook 

Oostenrijk en Pruisen een onmisbare rol in de nederlaag van Napoleon. Bovendien waren 

deze twee landen en zelfs Frankrijk nodig om het Congres van Wenen tot een succes te 

maken en een  stabiele  Europese orde te creëren.  Sterker,  in  1805 was al  gebleken  dat 

Rusland en Groot-Brittannië niet  in  staat waren zonder hulp  Europa te bevrijden van de 

Franse overheersing. 

De visie van Kraehe lijkt goed aan te sluiten bij de situatie die nà 1822 ontstond. 

Groot-Brittannië  bemoeide  zich  vanaf  dat  moment  -samenvallend  met  de  dood  van 
114 Schroeder, Ibid, 688.
115 Enno E. Kraehe, “A Bipolar Balance of Power”, American Historical Review, (juni 1992), 707-715.
116 Robert Jervis, “A Political Science Perspective on the Balance of Power and the Concert”, American 
Historical Review, (juni 1992), 716-724.
117 Wolf.  D. Gruner, “Was There a Reformed  Balance of Power  System or Cooperative Great Power 
Hegemony?”, American Historical Review, (juni 1992),  725-732.
118 Ibid, 726.
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Castlereagh!- minder met algemene Europese aangelegenheden. Interventies in Spanje door 

Frankrijk en in Italië door Oostenrijk kunnen dan inderdaad gezien worden als acties in de 

eigen achtertuin of invloedssfeer. Maar dit was niet per se in tegenspraak met de Europese 

orde zoals die in Wenen was gecreëerd.  Elk land had een rol  gekregen in deze orde en 

wijzigingen  konden  dus  een  bedreiging  vormen  voor  de  stabiliteit.  Welke  wijzigingen als 

bedreiging moesten worden gezien en op welke manier er dan vervolgens opgetreden moest 

worden, was, zoals we hebben gezien, het onderliggende thema geweest van de congressen 

in Troppau, Laibach en Verona. 

De visies van Jervis en Gruner bieden meer houvast. In 1814-1815 leek de bereidheid 

tot  samenwerken inderdaad groter  dan het lange tijd  geweest  was. De wijze waarop de 

nieuwe Europese orde tot stand kwam, laat ook zien dat de grootmachten bereid waren om 

individuele doelen opzij te zetten voor een collectief aanvaarde oplossing. Maar Jervis begaat 

een fout door te denken dat dit tegen de principes van Balance of Power inging. Collectieve 

veiligheid kan wel degelijk een overweging zijn van een moderne staat in een  Balance of  

Power systeem. Zoals Gulick aangeeft: “self-interest (..) could best be pursued by attention 

to group interest. By preserving the state system you would preserve the parts thereof.”119 

Het  lijkt  dus  nog  steeds  aannemelijk  dat  het  Concert  van  Europa rustte  op  een 

Balance of Power, maar niet op de manier zoals dat in de achttiende eeuw het geval was. 

Gruner spreekt van een herziene (reformed) versie van machtsevenwicht. Deze notie, dat de 

Balance of Power in de negentiende eeuw anders was dan in de voorgaande eeuw, is ook 

een centraal thema in het werk van Schroeder. In de hierboven aangehaalde discussie blijkt 

dit misschien niet erg duidelijk uit zijn eigen bijdrage, maar in een afsluitend betoog geeft 

Schroeder aan dat hij het eens is met Gruner: “Almost everything he says about the structure 

and workings of the 1815 system (..) I would not merely concede but insist on.”120 Schroeder 

schrijft diverse artikelen om aan te tonen dat “nineteenth-century international peace and 

stability  derived  mainly  from  systemic  change,  reflected  in  major  institutionalized 

arrangements and practices divergent from the 18th-century norm.”121 Uiteindelijk verschijnt 

in 1994 zijn 800 bladzijden tellende Magnus Opus,  The Transformation of European Politics  

1763 – 1848, waarin deze stelling wordt uitgewerkt en onderbouwd.

Wat houdt die systemic change nu precies in? In de eerste plaats meent Schroeder 

dat de term Balance of Power te beperkt is voor de situatie in de negentiende eeuw. Volgens 

hem is de term political equilibrium meer van toepassing. Dit is niet slechts een kwestie van 

terminologie. Schroeder stelt dat Balance of Power staat voor wat het letterlijk betekent: een 

verdeling  van  de  macht  die  landen  kunnen  uitoefenen  binnen  een  systeem.  Dit  is  het 

119 Gulick, Europe's Classical Balance of Power, 31.
120 Paul W. Schroeder, “A mild rejoinder”, American Historical Review, (juni 1992), 734.
121 Paul W. Schroeder, “The 19th-Century International System: Changes in the Structure”, in: M.C. 
Brands, N.C.F. Van Sas en B.A.G.M. Tromp (red.), De Veiligheid van Europa. Aspecten van de 
ontwikkeling van het Europese Statenstelsel (Rotterdam 1991), 72.
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achttiende-eeuwse model. Political equilibrium omschrijft hij als “stability and peace through 

the rule of law and great-power unity”.122 De notie van macht is afwezig in deze definitie en 

volgens Schroeder is dat ook het grote verschil in de negentiende eeuw:

“nineteenth century Europeans judged whether an international balance existed and 

whether or not it was satisfactory on the basis of factors and conditions which had 

nothing directly to do with the distribution of power.” 123

Volgens Schroeder is political equilibrium zelfs het tegenovergestelde van machtspolitiek.124 In 

plaats daarvan komen de “rule of law, the mutual guarantee of rights under treaties, and the 

supervision of all major changes in the system by the great powers.”125 Uiteindelijk berust het 

Concert van Europa volgens Schroeder dus helemaal niet op een machtsevenwicht. In het 

artikel in de American Historical Review ontkent hij zelfs dat er zo'n evenwicht was tussen de 

vijf grote mogendheden.

Critici stellen dat Schroeder in The Transformation of European Politics onvoldoende 

heeft  aangetoond  dat  het  Balance  of  Power-systeem  de  werkelijke  oorzaak  is  van  de 

instabiliteit in de achttiende eeuw.126 Omgekeerd, slaagt hij er ook niet in de afwezigheid, in 

de  negentiende  eeuw,  van een evenwicht  gebaseerd  op macht  voldoende aan te tonen. 

Schroeder beschrijft in zijn boek zelfs diverse voorvallen waarbij duidelijk sprake is van het 

bedrijven van machtspolitiek of het vestigen van een machtsevenwicht tussen verschillende 

grote mogendheden.  Het  blok  tegen Frankrijk  en  de samenwerking tussen Oostenrijk  en 

Groot-Brittannië om Rusland tegenwicht te bieden, zijn hier voorbeelden van.

De gedachte dat het Concert van Europa was gebaseerd op een machtsbalans blijft 

overeind, maar bovenstaande visies -met name die van Schroeder- helpen om in te zien wat 

er anders was ten opzichte van eerdere en minder stabiele vormen van machtsevenwicht in 

Europa. Naast een machtsevenwicht, bevat het Concert van Europa ten minste de volgende 

elementen: een legaal kader in de vorm van de verdragen uit 1814-1815 en de bereidheid dit 

kader te respecteren en in stand te houden; respect voor de “rule of law”; een diplomatiek 

instrument  voor  het  oplossen  van  conflicten;  zelfbeheersing;  de  aanwezigheid  van 

bufferstaten tussen de grote mogendheden. Voor geen ander tijdperk kan een opsomming 

van deze “checks” op de  Balance of Power gegeven worden. Dit maakte het Concert van 

Europa uniek en succesvol.

122 Paul  Schroeder,  “The  nineteenth  century  system:  Balance of  Power or  political  equilibrium?”, 
Review of International Studies (nr. 15 1989), 141.
123 Ibid, 144.
124 Ibid, 138.
125 Ibid, 137.
126 Zie bijv. Mark Trachtenberg, The Transformation of European Politics: 1763-1848. - book reviews, in 
ORBIS, winter 1996 (http://findarticles.com/p/articles/mi_m0365/is_n1_v40/ai_18054481/pg_1).

60



5.4 H  et congressysteem een afterthought?  

Als  laatste  kijken  we  naar  wat  er  in  de  literatuur  is  gezegd  over  het  congressysteem. 

Hierboven is al aangegeven dat er niet veel onderzoek is gedaan naar de congressen. Phillips'  

Confederation of Europe, Schroeders  Metternich's Diplomacy at its Zenith 1820 - 1823  en 

Kissingers A World Restored bieden de meest gedetailleerde verslagen. Daarnaast is ook de 

bijdrage van Roy Bridge in  Europe's Balance of Power 1815 - 1848  gewijd aan de periode 

1815 – 1822. Het eerste dat opvalt is dat er nauwelijks systematisch onderzoek is gedaan 

naar  de  oorsprong  van  het  congressysteem.  Hoe  kwam  Castlereagh  op  het  idee  van 

periodieke congressen en wat was zijn bedoeling er mee? Zoals eerder aangegeven, meent 

Kissinger dat het idee slechts een “afterthought” was. In zijn kenmerkende psychologiserende 

redeneertrant schetst  Kissinger hoe Castlereagh min of  meer werd meegesleept door het 

gevoel  van  eenheid  en  harmonie  dat  er  in  1814-1815  leefde  onder  de  vier  geallieerde 

staatshoofden en ministers. Hij concludeert dat: 

Castlereagh accordingly had come to see the unity of purpose imposed by a common 

enemy  as  the  normal  pattern  of  international  relations.  (..)  Increasingly,  he 

considered confidential relationships not the expression, but the cause, of harmony 

and  the  requirements  of  a  peaceful  order  as  unambiguous  as  the  measures  to 

achieve military victory. He therefore urged that the powers of Europe should remain 

in intimate contact (..).127

Het congressysteem was dus een visie, gebaseerd op een idealisering van de gebeurtenissen 

in 1814-1815. Maar de theorie van de Balance of Power laat zien dat het ook mogelijk is het 

congressysteem  te  zien  als  een  integraal  en  natuurlijk  onderdeel  van  een  systeem  van 

machtsevenwicht. 

In de vorige paragraaf is gezegd dat het machtsevenwicht waarop het Concert van 

Europa was gebaseerd, afweek van de  Balance of Power die in de achttiende eeuw werd 

toegepast. In Europe's Classical Balance of Power heeft Gulick dit onderscheid tussen wat hij 

alliance balance noemt en  coalition equilibrium  nader onderzocht.  Alliance balance  is  een 

vorm van Balance of Power waarbij staten allianties aangaan om evenwicht te bereiken. Dit is 

een ad hoc proces waarbij twee of maximaal drie staten zich aan elkaar verbinden op basis 

van een gemeenschappelijk belang. Het aangaan van een alliantie kan een moedwillig besluit 

zijn, maar ook een natuurlijk en zelf-regulerend proces. Bij coalition equilibrium is dat anders. 

Een coalitie zal volgens Gulick nooit 'vanzelf' ontstaan. Dit komt niet alleen omdat een coalitie 

altijd uit vier of meer partijen bestaat en daarom moeilijker te formeren is. Ook hoeven deze 

staten niet per se natuurlijke partners van elkaar te zijn waardoor de samenwerking nog eens 

wordt  bemoeilijkt.  Een  coalitie  is  altijd  gericht  tegen  een  bedreiging  van  het  hele 

127 Kissinger, World Restored, 186.
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statensysteem en niet tegen een deel daarvan. In 400 jaar zijn er dan ook maar vijf coalities 

geweest.128

De  Franse  hegemoniale  positie  aan  het  begin  van  de  negentiende  eeuw  was 

aanleiding om zo'n coalitie te formeren. Maar, zegt Gulick, “the coalition equilibrium which 

emerged at  Chaumont  (..)  remained (..)  as  the  chief  means of  enforcing  Europe´s  new 

territorial  balance.”129 De  Quadruple  Alliantie  was  dus  de  continuering  van  een  coalition 

equilibrium in  vredestijd.  Het  feit  dat  Frankrijk  op  Rusland  na  met  gemak  de  sterkste 

grootmacht op het continent was en bovendien ontevreden met de nieuwe Europese orde, 

was  reden  genoeg  om  de  geallieerde  samenwerking  in  stand  te  houden.130 “Maar,”  zal 

Castlereagh zich hebben afgevraagd, “hoe houd je een coalitie in stand in vredestijd?” Binnen 

het systeem van alliance balance zijn diverse instrumenten voorhanden die ook in vredestijd 

gebruikt kunnen worden. Castlereagh geloofde volgens Kissinger echter in “(t)he conception 

that stability might reside in commitment and not in a mechanical balance, in precaution and 

not in defence”.131 Op basis van deze wetenschap ligt het voor de hand om aan te nemen dat 

Castlereagh de periodieke bijeenkomsten bedoeld had als het instrument om 'zijn' coalitie in 

stand te houden. Weliswaar geïnspireerd door de manier waarop de Europese orde tot stand 

was gekomen, maar niet noodzakelijkerwijs door een idealisering daarvan. 

 We kunnen nu concluderen dat de negatieve waardering van het congressysteem zo 

niet onterecht is, dan toch op verkeerde gronden berust. De eerste kritiek stelt dat de term 

'congressysteem' niet correct is en dat de vier bijeenkomsten weinig systeem laten zien en 

ook niet allemaal congressen waren. Deze kritiek is terecht, maar gaat voorbij aan het feit dat 

de staatslieden destijds ook helemaal niet spraken van een systeem. Ook gaat deze kritiek 

voorbij  aan  de  bedoeling  van  het  congressysteem  en  de  mate  waarin  de  individuele 

bijeenkomsten hierin pasten. Ook de constatering dat de congressen eerder een voorbode 

waren van “summit diplomacy” dan van de Volkerenbond is niet relevant in het licht van de 

oorspronkelijke doelstellingen van deze congressen.132

128 Zie Gulick, Europe's Classical Balance of Power, 77 e.v.
129 Ibid, 306.
130 Bridge, “Allied diplomacy in peacetime”, in Sked, Europe's Balance of Power, 34.
131 Kissinger, World Restored, 186.
132 Bridge, Ibid, 53.
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Conclusie

In  de  afgelopen  hoofdstukken  is  onderzocht  wat  de  aanleiding  en  oorsprong  van  het 

congressysteem zijn, welke plaats het innam in de Europese orde die in 1814-1815 werd 

gecreëerd, wat de bedoeling ervan was en hoe het in de praktijk werkte. De informatie die dit 

heeft opgeleverd, maakt het mogelijk een antwoord te geven op de vraag in hoeverre het 

congressysteem  gezien  moet  worden  als  onderdeel  van  de  machtspolitiek  van  de  grote 

mogendheden of juist als alternatief daarvoor. Eerst zal echter een overzicht gegeven worden 

van de belangrijkste informatie die deze studie heeft opgeleverd.

De aanleiding voor de nieuwe Europese orde en daarmee voor het congressysteem 

moet  worden  gezocht  in  de  Napoleontische  oorlogen  en  de  gevolgen  van  de  Franse 

overheersing van het continent. Europa had bijna 25 jaar in een staat van oorlog geleefd. Met 

name de veroveringen van Napoleon hadden een ontwrichtend effect gehad op de orde en 

verhoudingen in Europa. Ook de impact van de oorlog op de bevolking en de economie was 

vele malen groter geweest dan bij voorgaande conflicten. Voor de staatslieden die in 1813 de 

Vierde Coalitie tegen Napoleon formeerden, was het duidelijk dat er meer nodig was dan een 

vredesverdrag om orde en stabiliteit in Europa te herstellen. 

Toen in 1814 eindelijk een coalitie sterk genoeg bleek om Napoleon tot aftreden te 

dwingen, kon de reconstructie van Europa beginnen. De onderhandelaars beseften dat een 

terugkeer naar het oude systeem van voor de Franse Revolutie niet meer mogelijk was. 25 

jaar oorlog en Franse overheersing hadden zoveel veranderd in Europa dat het niet meer 

mogelijk  was  alle  oude  rechten,  grenzen  en  dynastieën  te  herstellen.  Het  was  ook  niet 

wenselijk, want het oude systeem bleek onvoldoende in staat om een hegemoniaal streven 

van een grootmacht tegen te gaan. Er waren nieuwe afspraken en garanties nodig. Toch 

gooiden de onderhandelaars niet de volledige erfenis van de achttiende eeuw overboord. In 

de eerste plaats hadden zij te maken met het statensysteem zoals dat in deze eeuw was 

geëvolueerd. Het gaat dan niet alleen om de moderne staat met zijn eigen benodigdheden, 

maar  ook om de verhouding  tussen  de diverse  landen in  Europa en  het  feit  dat  er  vijf 

erkende grootmachten waren. Daarnaast had ook de Balance of Power, het ordeningsprincipe 

dat in de achttiende eeuw gehanteerd werd nog niet afgedaan voor de staatslieden in 1814.

Maar  er  lag  in  1814  nog  een  erfenis  te  wachten  op  de  onderhandelaars.  De 

besprekingen tussen Rusland en Groot-Brittannië in 1804-1805 had een document en idee 

opgeleverd dat als de oorsprong voor de Quadruple Alliantie en het congressysteem gerekend 

mag worden. Het gaat om de Statepaper van William Pitt waarin geopperd werd “to form at 

the restoration of peace, a general agreement and guarantee for the mutual protection and 

security of different Powers, and for the re-establishing of a general system of public law in 
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Europe.”  Twee onderhandelaars van 1814-1815 waren betrokken geweest bij het opstellen 

van deze Statepaper en beide waren doortrokken van de noodzaak om een nieuw Europa 

vergezeld te doen gaan van een speciale garantie. Zowel Alexander als Castlereagh zouden 

hiervoor  een  verdrag  initiëren  dat  bepalend  zouden  blijken  voor  het  gezicht  van  de 

negentiende eeuw.

De  onderhandelingen  in  1814-1815  bestonden  uit  drie  onderdelen.  Eerst  werden 

vredesbesprekingen met Frankrijk gehouden in het voorjaar van 1814. Het verdrag dat hieruit 

voortkwam, staat bekend als de Eerste Vrede van Parijs. Vervolgens kwam het Congres van 

Wenen, dat tussen oktober 1814 en november 1815 plaatsvond en zich richtte op diverse 

Europese  aangelegenheden  en  thema's.  Tussen  september  en  november  1815  vonden 

opnieuw vredesbesprekingen plaats met Frankrijk, noodzakelijk na de terugkeer en definitieve 

nederlaag van Napoleon. Deze besprekingen leidden niet alleen tot de Tweede Vrede van 

Parijs  maar  ook  tot  oprichting  van  de  Heilige  Alliantie  en  de  Quadruple  Alliantie.  Het 

congressysteem  kwam  voort  uit  dit  laatste  verdrag  en  vormt  daarmee  een  integraal 

onderdeel van de Europese orde die tijdens deze onderhandelingen tot stand kwam.

Zowel  in  de  vorm  als  in  de  uitkomst  kunnen  deze  besprekingen  geclassificeerd 

worden  als  machtspolitiek  van  de  grote  mogendheden.  De  vier  (en  later  vijf)  grote 

mogendheden hadden vanaf de overeenkomst in Chaumont de regie in handen genomen. In 

een geheime clausule in het eerste vredesverdrag spraken zij  expliciet af gezamenlijk het 

nieuwe  Europa  vorm  te  geven,  zonder  inmenging  van  andere  partijen.  In  de  praktijk 

betekende dit  dat  het  Congres in Wenen,  naast  een assemblee voor alle  delegaties,  een 

Directie Comité kende waarin uitsluitend de grote mogendheden zitting hadden. Dit comité 

nam alle belangrijke beslissingen en stelde de uiteindelijke Slotakte van het congres op. De 

assemblee  vergaderde  slechts  één  keer,  om  deze  Slotakte  te  ratificeren.  De  overige 

verdragen werden alleen ondertekend door de grote mogendheden.

Ook de uitkomst van de besprekingen kan gezien worden als machtspolitiek, maar 

hier  moet  wel  een  kanttekening bij  geplaatst  worden.  De onderhandelaars  schiepen  een 

nieuwe Europese orde, gebaseerd op het principe van de Balance of Power. Het ging echter 

om een nieuwe vorm van machtsevenwicht, waarbij diverse “checks and balances” waren 

ingebouwd, zoals  een legaal kader en de bereidheid dit kader in stand te houden; respect 

voor de “rule of law”; diplomatie; zelfbeheersing en de aanwezigheid van bufferstaten tussen 

de grote mogendheden. 

Ook het  congressysteem hoorde bij  deze nieuwe vorm van  Balance of  Power  en 

kwam niet zomaar uit de lucht vallen, zoals Gulicks studie ons heeft laten zien. De Quadruple 

Alliantie betekende de continuering van een coalition equilibrium in vredestijd. Zo voorzag dit 

verdrag automatisch in de oprichting van een coalitie van de vier andere grote mogendheden 

en een leger van 60.000 man per land in het geval van een nieuw hegemoniaal streven van 
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Frankrijk.  De  congressen  waren  het  instrument  om  de  coalitie  in  stand  te  houden  en 

tegelijkertijd het middel om een gebruik van de coalitie te voorkomen. Dat de initiator van de 

Quadruple Alliantie, Castlereagh, juist voor dit instrument koos, heeft een aantal redenen. In 

de eerste plaats was het een tegemoetkoming aan de Russische Tsaar, die zoals we hebben 

gezien, streefde naar meer samenwerking in Europa. De Tsaar was betrokken geweest bij de 

onderhandelingen in 1804-1805, die als oorsprong voor de Quadruple Alliantie gezien kunnen 

worden. Daarnaast had hij in 1815 zijn eigen voorstel voor samenwerking gepresenteerd in 

de vorm van de Heilige Alliantie. De vage, maar niet te miskennen liberale bewoordingen van 

dit  verdrag  en  de  ongespecificeerde  gelofte  van  samenwerking  waren  noch  voor  Groot-

Brittannië noch voor Oostenrijk acceptabel. De Quadruple Alliantie zou een platform bieden 

waar beide landen wel achter konden staan en tegelijkertijd de Tsaar tevreden kon stellen. 

Maar  ook  was  Castlereagh  geïnspireerd  door  de  wijze  waarop  de  grote  mogendheden 

gedurende 1814-1815 in staat waren gebleken samen te werken. 

Maar wat was het congressysteem? Het congressysteem is een term die door historici 

is  gegeven  aan  de  vier  heterogene  bijeenkomsten  die  tussen  1818  en  1822  werden 

gehouden. Terecht wijzen diezelfde historici erop dat het noch een systeem betrof noch dat 

het alle congressen zijn geweest. Toch vormen deze vier bijeenkomsten een eenheid. Zij 

waren een onmisbaar onderdeel in het creëren van een stabiele en duurzame Europese orde. 

In de eerste plaats zorgden zij voor een snelle rehabilitatie van Frankrijk. Daarnaast zorgden 

zij ervoor dat er een modus gevonden werd om om te gaan met veranderingen in de orde die 

in Wenen was gecreëerd. Deze modus kan het beste omschreven worden als de mogelijkheid 

tot interventie door een grootmacht in de binnenlandse aangelegenheden van een land dat in 

de invloedssfeer van deze grootmacht ligt. Die interventie kon diplomatiek of militair zijn en 

kon  op  eigen  gezag  of  in  samenwerking  met  andere  grootmachten  plaatsvinden.  Een 

voorbeeld  van  diplomatieke  interventie  door  meerdere  grootmachten  is  het  Nederlands-

Belgische conflict in 1830/31. Een voorbeeld van militaire interventie door een grootmacht is 

de inval van Frankrijk in Spanje om de revolutionaire regering af te zetten.

Dat dit de uitkomst was van het congressysteem, was ongetwijfeld een teleurstelling 

voor de initiator van het systeem, Castlereagh. Dat neemt niet weg dat deze uitkomst een 

legitiem karakter droeg en bijdroeg aan een lange periode van stabiliteit en vrede in Europa. 

Het Concert van Europa ontstond niet tussen 1814 en 1815 maar tussen 1814 en 1822. 

We hebben nu alle componenten op een rij gezet die beantwoording van de onderzoeksvraag 

mogelijk  maken  en  nu  blijkt  dat  we  met  een  paradox  te  maken  hebben.  Ja,  het 

congressysteem was een onderdeel van de machtspolitiek van de grote mogendheden. Het 

systeem maakte onderdeel  uit  van een Europese orde die  niet  alleen was gebaseerd op 

machtspolitiek van de grote mogendheden, maar ook nog eens tot stand was gekomen door 
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het uitoefenen van machtspolitiek. Maar tegelijkertijd was deze orde ook een alternatief voor 

de machtspolitiek zoals die tot dan toe werd uitgeoefend. De Balance of Power, zoals die had 

dienst  gedaan  in  de  achttiende  eeuw,  had  afgedaan.  Daarvoor  in  de  plaats  kwam een 

evenwicht dat op meer dan macht alleen was gebaseerd. Ook was er een legaal kader, in de 

vorm van de verdragen van 1814-1815 en respect voor de  rule of law.  Er was onder de 

grootmachten een bereidheid tot samenwerken met het oog op het handhaven van vrede en 

stabiliteit. Die samenwerking kreeg tussen 1818 en 1822 gestalte in de vier bijeenkomsten 

van  de  grote  mogendheden,  het  congressysteem.  Samenwerking  dus,  maar  wel  slechts 

tussen de vijf grote mogendheden.
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