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“Onze vrouwen, kinderen en grijsaards zullen,

op den aangebeden grond, onder hunnen

wijnstok en vijgeboom veilig zijn, en de vijand

zal ondervinden, dat men den slapenden leeuw

niet ongestraft in deszelfs rust storen m ag” 1

Inleiding:

In 1812 ging het mis voor Napoleon: de veldtocht naar Rusland eindigde als een mislukking.

Napoleon bleek niet langer onoverwinnelijk . Gedurende het volgende jaar werd hij met zijn

leger steeds verder naar Frankrijk teruggedreven. De slag bij Leipzig, die duurde van 16-19

oktober 1813, vormde daarbij de beslissende slag; na deze slag stortte Napoleons positie in

Duitsland in rap tempo in. 2 Dit stuk zal gaan over de Nederlanden gedurende de periode

1815-1831. Hoewel er veel is geschreven o ver het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

onder het bewind van koning Willem I, is het Nederlandse leger veelal zijdelings genoemd.

Dit stuk zal dieper ingaan op het leger van het Verenigd Koninkrijk in zowel internationale als

nationale context. Allereerst zal in deze inleiding de totstandkoming van het Verenigd

Koninkrijk uiteen worden gezet. Hierna wordt de vraagstelling uit de doeken gedaan, alsmede

een verklaring voor de opbouw van  dit stuk.

Na de slag bij Leipzig trok de Franse bevelhebber Molitor  zijn troepen terug uit Amsterdam.

Vervolgens vond daar op 14 november een volksoproer plaats. Van een echte revolutie was

geen sprake. R. Falck en J. May, de eerste een invloedrijke Amsterdamse politicus en de

tweede een zeeofficier,  konden de volksoproer maar moeilijk in bedwang houden. In andere

grote steden ontstonden eveneens oproeren nadat ook daaruit de Franse troepen waren

teruggetrokken.3

Drie heren, G.K. van Hogendorp, A.F.J.A. graaf van der Duyn van Maasdam en L.

graaf van Limburg Stirum, verkla arden vervolgens op 17 november 1813 Nederland

1 Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende de zitting van 1826 -1827: De
Handelingen en Bijlagen  (J.J.F. Noordziek: ’s-Gravenhage, 1883) 151
2 Black, J., “Revolutionary and Napoleonic Warfare ”, in: Jeremy Black (red), European Warfare, 1453-1815.
Problems in focus series. (MacMillan Press ltd., 1999)
3 Bornewasser, J.A., De zelfstandige eenheidsstaat in de Noordelijke Nederlanden gegrondvest 1813 -1815 in:
Algemene Geschiedenis van Nederland. Deel 11 nieuwste tijd.  (Weesp, 1983) 210-211
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onafhankelijk. Van Hogendorp, voormalig raadspensionaris van Rotterdam4 die tijdens de

Republiek prinsgezind en later pro constitutionele monarchie was, wist precies wat hij wilde

wanneer de onafhankelijkheid eenmaal gerealiseerd was: namelijk het beeld van een vrije en

zelfverzekerde natie uitstralen naar de coalitie van vier Europese mogendheden die Napoleon

bevocht.5 In dit beeld paste een monarch in de vorm van de erfprins, Wille m Frederik, de

oudste zoon van de laatste stadhouder Willem V . Aanvankelijk had Van Hogendorp getracht

een centraal bestuur op te richten uit oud-regenten. Omdat dit niet lukte, vormde hij met Van

Maasdam en Van Limburg Stirum  een triumviraat. Op 21 november trad dit triumviraat in

functie in naam van de in allerijl opgespoorde erfprins Willem  Frederik.6 Het triumviraat

bood hem het koningsschap aan over Nederland toen deze op 3 0 november op het strand van

Scheveningen landde. Willem, onzeker wat hij in Nederland aan zou treffen en on zeker over

zijn positie, accepteerde het koningsschap aanvankelijk niet. Vanuit deze voorzichtigheid

accepteerde Willem niet meer dan de positie van soeverein vorst van Nederland. Op 2

december werd zijn aantreden als soeverein vorst der Nederlanden  officieel verkondigd.7

Willems soevereiniteit leek gemakkelijk te zijn gevestigd, zowel door het aanreiken ervan

door het triumviraat, als door het gejuich waarmee Willem op Schevening en werd ontvangen.

De uitroep “Oranje boven” moet echter niet worden verward m et “weg met de Fransen”. 8

Toen Willem aantrad als soeverein vorst had hij een volledig administratief apparaat

tot zijn beschikking, dat was een erfenis van de Napoleontische periode. 9 De financiën en de

krijgsmacht waren echter problematisch. Op financieel gebied kampte Nederland met de

schulden die gemaakt waren tijdens de laatste jaren van de Republiek maar bovenal met de

schulden door de inlijving van Nederland in het Franse keizerrijk. De situatie van vlak na de

onafhankelijkheidsverklaring legde aanv ankelijk echter vooral de nadruk op de krijgsmacht.

Nederland had geen leger meer van enige betekenis. Er diende snel een leger opgebouwd te

worden om de kwetsbare onafhankelijkheid zeker te stellen. In verschillende delen van

Nederland waren nog Franse tr oepen gelegerd die een veiligheidsrisico zouden kunnen

vormen; deze troepen zouden pas in de lente van 1814 Nederland verlaten 10.

4 Luiten van Zanden, J. en A. van Riel, Nederland 1780-1914. Staat, instituties en economische ontwikkelingen
(Amsterdam, 2000) 109
5 Bornewasser, De zelfstandige eenheidsstaat , 209, 212
6 Luiten van Zanden, Nederland 1780-1914, 109
7 Amersfoort, H., “The Nineteenth Century” i n: H. Amersfoort en P.H. Kamphuis (red), Je Maintiendrai. A
concise history of the Dutch Army (Den Haag, 1985) 49
8 Bornewasser, De zelfstandige eenheidsstaat , 214
9 Tamse, C.A. en E. Witte, Staats- en natievorming in Willem I’s koninkrijk (1815 -1830) (Brussel, 1992) 176
10 Amersfoort, “The Nineteenth Century” , 49
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Met zijn aantreden als vorst van Nederland had Willem duidelijke ideeën over de

positie en de grootte van Nederland binnen Eur opa. Hij stelde zich een Groot Nederland voor

door middel van gebiedsuitbreiding in Duitsland tot en met Nassau. 11 Ook de Oostenrijkse

Nederlanden dienden hierin opgenomen te worden.  De gewenste expansie naar de Zuidelijke

Nederlanden was logisch omdat dit gebied een chronisch veiligheidsrisico vormde voor het

Noorden12. Daarnaast was zijn drijfveer ingegeven uit macht spolitieke en economische

overwegingen. Alleen kon Willem dit nooit bewerkstelligen; Nederland bestond op dat

moment bij de gratie van de Europ ese mogendheden. Al in 1787 was gebleken hoeveel

Nederland, toen nog de Republiek, afhankelijk was van Pruisen bij het smoren van de

Patriotse beweging.13 In 1813 was Nederland er nog slechter aan toe. Alles hing af van de

manier waarop Willem Nederland wis t te presenteren en hoe de mogendheden hiermee

omgingen.

De strijd tegen Napoleon was begin 1814 nog in volle gang. Willem wilde niets liever

dan een militaire bijdrage leveren maar was da artoe niet in staat. De eerste Vrede van Parijs,

op 30 mei 181414, kwam te vroeg voor Nederlandse militaire deelname. Ondanks de onmacht

deel te nemen aan de strijd  bevond Nederland zich in een gunstige positie omtrent de

onderhandelingen over de toekomst van Europa. Toen de strijd nog gaande was, had Willem

bij een conferentie in Basel de aandacht van de Engelse minister van Buitenlandse Zaken

Castlereagh weten te trekken voor een eventuele vereniging van de Noordelijke en Zuidelijk

Nederlanden. Castlereagh was aanvankelijk naar de conferentie gereisd met het idee van een

onafhankelijk België; het voorstel van Willem voor een Groot Nederland leek echter een

interessant alternatief. De Nederlanden vormden voor Engeland een veiligheidsrisico

waarvoor een oplossing gevonden moest worden. 15 Engeland wilde een machtsbalans binne n

Europa. Een middelgrote staat die Frankrijk in bedwang kon houden, of ten minste een Franse

aanval lang genoeg zou kunnen tegenhouden, was volgens Engeland van cruciaal belang. Een

dergelijke situatie zou de andere mogendheden in staat stellen een sterke legermacht te

mobiliseren.16

Met de eerste Vrede van Parijs ging Frankrijk akkoord met de vereniging van de

Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Ook de overige mogendheden gingen akkoord omdat

11 Hamel, Nederland tusschen de mogendheden , (Amsterdam, 1918) 301
12 Sas, N.C.F. van, Onze natuurlĳkste bondgenoot : Nederland, Engeland en Europa, 1813 -1831 (1985) 34
13 Tamse, Staats- en natievorming, 175
14 Hamel, Nederland, 306
15 Ibidem, 291
16 Colenbrander, H.T., Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840. Achtste
deel, tweede stuk, 1815-1825 in: ‘s-Rijks Geschiedkundige Publicatiën grote serie. (’s -Gravenhage, 1915) 30
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Oostenrijk geen aanspraak meer wilde maken op de Zuidelijke N ederlanden17. Er werd een

begin gemaakt met de eenwording door middel van  de Acht Artikelen, een creatie van Falck

uit 1814. De basisvoorwaarde volgens deze  artikelen was dat de vereniging “ intimate and

complete” diende te zijn.18 Vereniging was alleen moge lijk op basis van gelijkheid.  Nederland

wilde deze Acht Artikelen via een congres te Londen vooral presenteren  aan de Belgen als

een creatie van en als een verplichting opgelegd door de mogendheden. De Acht Artikelen en

de eenheid waren onder andere mogeli jk doordat er voor het Zuiden geen duidelijk

toekomstbeeld bestond nadat Napoleon was verslagen.19 Pruisische heerschappij over België

was onacceptabel. Een kleine Duitse vorst was evenmin een optie . De gedachte van de

mogendheden was dat een sterke bufferstaat onmogelijk gevormd zou kunnen worden  in het

geval dat een kleine Duitse vorst over België heerste . Ook een zelfstandig België werd

onvoldoende geacht.20

Vooral de houding van Engeland was bepalend voor de vorming van wat het Verenigd

Koninkrijk der Nederlanden moest worden. Het land  zou kleiner uitvallen dan Willem had

gehoopt. Willem kreeg slechts een strook land van de Maas tot Venlo in plaats van tot

Keulen. Voor Engeland was het belangrijk dat Pruisen geen toegang kon krijgen tot de Maas.

Nederlandse uitbreiding tot Keulen en zelfs tot Nassau was niet wenselijk omdat dit Pruisen

zou kunnen irriteren en bovendien de machtsbalans binnen Europa zou verstoren.21 De

grenskwestie van Nederland hing bovendien samen met de Pools -Saxische kwestie. Na de val

van Napoleon werd Polen wederom op de kaart gezet. Dit ging ten koste van zowel Pruisisch,

Russisch als Oostenrijks grondgebied.  Pruisen kreeg compensatie in het westen voor het

verlies aan grondgebied in het oosten. 22

Pruisen moest een belangrijke rol gaa n spelen als de beschermheer van de Nederlandse

onafhankelijkheid. Als symbool hiervoor diende Luxemburg. Dit landsdeel werd Willem ter

compensatie gegeven voor het verlies van Nassau. Luxemburg zou echter niet worden

opgenomen in het Verenigd Koninkrijk m aar zou een Groothertogdom blijven, met Willem

aan het hoofd. Luxemburg werd bovendien opgenomen in de Duitse Bond, een losse federatie

van onafhankelijke Duitse staten en steden.  Ter bescherming werden Pruisische troepen in

Luxemburg gelegerd.  Pruisen had graag het gehele Verenigd Koninkrijk opgenomen zien

17 Colenbrander, H.T., De vestiging van het koninkrijk (1813 -1815) (Amsterdam, 1927) 162
18 Colenbrander, Gedenkstukken. Tiende deel, eerste stu k, 89
19 Santegoets, F., “Het Verenigd Koninkrijk 1815 -1830. Eenheid en scheiding” in: W. Fritschy, Het ontstaan van
het moderne Nederland tussen 1780 en 1830  (Nijmegen 1996) 219
20 Colenbrander, Vestiging, 158
21 Amersfoort, “The Nineteenth Century”, 48
22 Van Sas, Bondgenoot, 96
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worden in de Duitse Bond; Engeland voelde hier echter weinig voor. In dat geval zou Pruisen

namelijk teveel invloed krijgen op Nederland en dus op de Noordzee. Het was niet in het

Engelse belang om van Pruisen een zeemacht te maken. Bovendien zou Nederland teveel

betrokken raken bij problemen binnen de Duitse Bond . Hierdoor zou Nederland te weinig

aandacht aan zijn eigenlijke rol kunnen besteden, namelijk die van bufferstaat. 23 De binding

van Pruisen met Nederland middels Luxemburg was enerzijds om Pruisen tevreden te

houden24. Anderzijds werd het Nederlandse militaire potentieel allerminst vertrouwd 25.

Nederlandse soldaten hadden zich nog niet voor de geallieerden kunnen bewijzen. Sterker

nog, Nederland beschikte nog nauwelijks over een leger van enige betekenis. De eenwording

van de Nederlanden was voor Castlereagh geen bezwaar meer met Pruisen als bewaker van de

Verenigde Nederlanden.26

Eind februari 1815 keerde Napoleon terug op het Europese toneel. Zodra  Willem hiervan

kennis nam, proclameerde hij zichzelf  op 16 maart koning Willem I van het Verenigd

Koninkrijk der Nederlanden. 27 Met de eerste vrede van Parijs, eind mei 1814 , was onofficieel

de vorming van het Verenigd Koninkrijk al overeen gekomen. Sinds 1 augustus 1814 had

Willem al het voorlopige bestuur van de Zuidelijke Nederlanden op zich genomen. 28 Op 16

maart 1815 was er echter nog niets officieel vastgelegd maar de mogendheden protesteerden

niet omdat de artikelen van het Verdrag van Wenen met betre kking tot de Nederlandse

belangen op 13 februari 1815 al gereed waren 29.

In tegenstelling tot een jaar eerder was Nederland in het voorjaar van 1815 wel in staat

een militaire bijdrage te leveren. Willem wist een leger van 30.000 man te velde te brengen

dat opgenomen zou worden in het Engelse leger onder leiding van de hertog van Wellington,

Arthur Welleshly. De Nederlandse bijdrage bestond uit zowel beroepsmilitairen (vrijwilligers)

als uit militie. Op 16 juni 1815 leverden de Nederlandse troepen een belan grijke bijdrage bij

de plaats Quatre-Bras. Mede dankzij een inschattingsfout van de Franse maarschalk Ney

wisten de Nederlandse troepen het lang genoeg uit te houden zodat de Engelse versterking op

tijd konden arriveren. Twee dagen later, tijdens de werkel ijke slag van Waterloo, werden de

23 Colenbrander, Vestiging, 208
24 Van Sas, Bondgenoot, 107
25 Hamel, Nederland, 299
26 Colenbrander, Vestiging, 163
27 Amersfoort, “The Nineteenth Century” , 50
28 Santegoets, “Eenheid en scheiding”, 219
29 Colenbrander, Vestiging, 212
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Nederlandse troepen eveneens ingezet , zij het met enige voorzichtigheid. Ook in de campagne

die op de slag volgde streden de Nederlandse troepen mee. Nederland had de test doorstaan. 30

Op 9 juni 1815 werd het Verenigd Koni nkrijk officieel erkend door het congres van

Wenen. Alle eisen waar het koninkrijk aan diende te voldoen werden hier opgetekend. Deze

taak hield in het versterken en onderhouden van een netwerk van fortificaties langs de Zuid -

Nederlandse grens met Frankrij k. Tevens diende dit netwerk van garnizoenen te worden

voorzien.

Engeland had Nederland zijn koloniën teruggegeven, uitgezonderd Kaap de Goede

Hoop en Ceylon. Engeland zag de koloniën als essentieel voor de Nederlandse welvaart. Hoe

welvarender Nederland zou zijn, hoe beter dit land zijn Europese rol als bufferstaat zou

kunnen volbrengen. Aan de teruggave werden echter voorwaarden verbonden. Nederland

moest zelf de koloniën kunnen verdedigen.

Na de eenwording begon een nationaliseringproces van de twee l andsdelen. De Zuidelijken

hadden niets tegen de vereniging met het Noorden, mits dit op gelijke voet zou geschieden.

Willem zag de vereniging echter meer als gebiedsuitbreiding. Doordat de Belgen geen

alternatief voor handen hadden, was vereniging met het Noorden de enige weg. Opvallend

genoeg waren de Walen blijer met de eenwo rding dan de Vlamingen.31

Op 15 september 1815 vond de officiële inhuldiging van Willem I plaats. Hij legde in

zijn toespraak de nadruk op continuïteit, namelijk  op het herleven van de Bourgondische

periode.32 Hoewel er sprake was van een gemeenschappelijk verleden overheersten  de

verschillen op het moment van de eenwording.  Sprake van een eenheid was er niet.  Sinds de

zeventiende eeuw hadden beide landsdelen namelijk gescheiden ontwikk elingen

doorgemaakt. Ten eerste kende het Noorden een sterkere nationale traditie dankzij de

Republiek. In België ontbrak deze traditie volledig. Juist door het ontbreken daarvan werd het

Verenigd Koninkrijk mogelijk gemaakt. Door het ontbreken van een nat ionale traditie

moesten de Belgen zichzelf  nog ontdekken. Ten tweede was de zuidelijke maatschappij heel

anders opgebouwd. De adel en geestelijkheid speelden in het Zuiden een veel belangrijkere

rol dan in het Noorden.33 Willem I zou later veel problemen kr ijgen met de katholieke

oppositie, vooral vanwege zijn onderwijspolitiek waarbij de invloed van de katholieke kerk

sterk zou worden verminderd. Ten derde waren er op financieel gebied grote verschillen. Het

30 Amersfoort, “The Nineteenth Century” , 49
31 Hamel, Nederland, 309
32 Santegoets, “Eenheid en scheiding”, 215
33 Hamel, Nederland, 305
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Zuiden was onder het Franse bewind tot grote bloe i gekomen, mede dankzij investeringen in

de industrie. Het Noorden, daarentegen, kampte met een enorme overheidsschuld. Onder het

motto “samen de lusten en de lasten” werd deze schuld eerlijk verdeeld over de landsdelen bij

de vereniging van de financiën in 1816. Dit riep de nodige protesten op maar deze waren

tevergeefs.

Ten behoeve van de eenwording diende eerst de grondwet aangepast te worden aan de

nieuwe situatie. Sinds het voorjaar van 1814 had het Noorden al een grondwet. Deze zou in

aangepaste vorm als grondwet van he t Verenigd Koninkrijk dienen. Het proces van

aanpassing en bovenal de wijze van doorvoeren riepen in het Zuiden veel protest op. Willem

paste een truc toe om de grondwet erdoor te krijgen. Feitelijk waren er meer tegen - dan

voorstemmers. Willem rekende het aantal stemmers dat zich niet expliciet voor of tegen had

verklaard tot de voorstemmers. Daarmee kwam het aantal voorstemmers hoger uit dan het

aantal tegenstemmers. Spottend werd deze gang van zaken door de Belgische katholieken

“l’arithmétique Hollandaise” genoemd.34

De eerste jaren waren voor het V erenigd Koninkrijk allerminst gemakkelijk. Een

mislukte oogst in 1816 en een deels mislukte oogst in 1817 waren hiervan de voornaamste

oorzaak. Deze misoogsten hadden een lange nasleep di e vooral nadelig was voor het Zuiden. 35

Hierbij bestond het probleem van de Franse réfugés. Deze revolutionairen waren Frankrijk na

de restauratie ontvlucht om zich vervolgens in het zuiden van het V erenigd Koninkrijk te

vestigen. De Europese mogendheden dr ongen er bij Willem I op aan om krachtige

maatregelen te nemen. Een door onrust verzwakt V erenigd Koninkrijk was immers niet in het

belang van de mogendheden. Willem kon niets tegen deze internationale inmenging

inbrengen maar kon nog wel de vorm bepalen. 36 Een adequate oplossing werd hierdoor niet

gevonden of kon niet worden doorgevoerd. Wel werd hierdoor duidelijk wat de ambities van

Willem I waren, namelijk onafhankelijk zijn van de mogendheden.

De jaren 1816-1818 werden gekenmerkt door een verslechtere nde interne situatie. De

kroonprins correspondeerde hierover met Wellington waarmee hij een goede relatie

onderhield. Op 3 april 1816 vroeg de kroonprins Wellington om advies. De prins zag vooral

het probleem in de volgens hem onder de Zuiderlingen heersen de gedachten dat hun gebied

door het Noorden was geannexeerd. Wellington zag het echter niet zo somber in. Hij raadde

de prins aan niet alles te geloven  wat hij hoorde.

34 Vermeersch, Vereniging, 13
35 Ibidem, 20
36 Sas, N.C.F. van, “De Nederlanden en Europa” in: Algemene Geschiedenis van Nederland.  Deel 11 nieuwste
tijd. (Weesp, 1983) 280
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Ten behoeve van de nationale cohesie, welke noodzakelijk was om een sterke staat te

kunnen worden, lanceerde Willem I twee beleidspunten: enerzijds een economische

verbinding door middel nieuwe kanalen en wegen tussen Noord en Zuid; anderzijds door

middel van een culturele verbinding via taal - en onderwijspolitiek.37 Willem I is vooral

bekend geworden vanwege zijn kanalen en economische politiek. Halverwege de jaren 1820

leek dit succesvol te zijn. De taal- en onderwijspolitiek riepen echter veel protesten op.

Het hoogtepunt van het Verenigd Koninkrijk lag in de jaren 1820. De economie lee k

aan te trekken en er was meer sprake van interne stabiliteit. Tegen het einde van het

decennium stagneerde deze positieve situatie. Economisch ging het minder en intern

ontstonden er meer protesten, hoofdzakelijk vanuit het Zuiden. Cruciaal voor de oppos itie was

de vereniging van de Belgische Liberalen met de katholieken. Een sterke petitiebeweging was

hierdoor gecreëerd. Willem moest steeds meer concessies doen , maar hij kon het tij niet meer

keren. Na de julirevolutie in Frankrijk ging het in augustus en september ook in het Verenigd

Koninkrijk mis. De mogendheden besloten het V erenigd Koninkrijk niet te behouden maar de

deling in goede banen te leiden. De ondergang van het koninkrijk was op dezelfde gronden

gebaseerd als de creatie ervan , namelijk op de politieke agenda van de mogendheden.

Vraagstelling.

Dit stuk stelt dat er een verband bestond tussen de aan het Verenigd Koninkrijk toegekende

internationale rol als middelgrote bufferstaat tegen Frans expansionisme en het nationale

beleid van de Nederlandse regering. Om de rol als bufferstaat een goede invulling te geven

diende Nederland een economische en militair sterke staat te worden . Een sterke economie

was immers nodig om een aanzienlijk leger te kunnen onderhouden. Hiertoe gaf Engeland een

aantal koloniën aan Nederland terug. Aan de andere kant startte Willem I zelf een aantal

omvangrijke economische en financiële ondernemingen. Dit stuk zal gaan over de

wisselwerking tussen de internationale en nationale politiek  van het Verenigd Koninkrijk .

De vraag waarop dit stuk antwoord wil geven is de volgende: In hoeverre is de

Nederlandse regering erin geslaagd zowel een (militaire) invulling te geven aan de door de

Europese mogendheden toegewezen internationale rol als middelgrote bufferstaat tegen

Frankrijk, als een geslaagde nationaliseringpolitiek door te voeren met betrekking tot het

leger?

37 Santegoets, “Eenheid en scheiding”, 224
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Om op deze vraag een bevredigend antwoord te kunnen geven, zal naar verschillende zaken

moeten worden gekeken. Ten eers te zal de legeropbouw van eerst  de Noordelijke

Nederlanden en later het Verenigd Koninkrijk uiteen worden gezet. In hetzelfde hoofdstuk zal

eveneens de vestingbouw worden besproken. De mogendheden hadden het koninkrijk

opgedragen een grote legermacht op te bouwen en te onderhouden, alsmede een r eeks van

vestingen. Het doel was om een eventuele Franse aanval lang genoeg tegen te houden opdat

de mogendheden hun legers konden mobiliseren.

Het tweede hoofdstuk omvat de Nederlandse internationale emancipatie na 1818.

Willem I had grote internationale ambities. Eén aspect daarvan was zijn landhonger , die de

mogendheden niet konden en wilden stillen  tijdens de onderhandelingen over het vernieuwde

Europese statenstelsel. Een ander aspect was de zucht naar internationale economische

voordelen. De koloniën vormden daarvan al een onderdeel; nieuw binnen dit aspect was de

afzetmarkt die de recent onafhankelijk geworden staten in Zuid -Amerika vormden. Doordat

de Europese mogendheden steeds meer werden afgeleid door ontwikkelingen elders in Europa

kreeg Nederland meer internationale vrijheid. Dit viel samen met een meer stabiele nationale

situatie. De Nederlandse economie en defensie waren nauw met elkaar verbonden: zonder een

sterke economie zou de opbouw van een sterk leger vrijwel onmogelijk zijn. Legers kost ten

(en kosten) immers veel geld.

Het derde hoofdstuk zal handelen over de begrotingsdebatten van 1819 en de

legerhervormingen die rond dezelfde tijd plaatshadden. Er vonden overigens de gehele jaren

1820 legerhervormingen plaats. Beide zaken kunnen niet  los van elkaar worden gezien

aangezien de Tweede Kamer hamerde op een gezonde staatskas. Deze wens van de Tweede

Kamer en de wens van Willem I een zo groot mogelijk leger op te bouwen stonden op

gespannen voet. Legerhervormingen werden noodzakelijk door enerzijds de eis tot bezuinigen

en anderzijds de noodzaak tot een groter leger. De legeropbouw werd geteisterd door

problemen omtrent de werving van nieuwe soldaten. De hervormingen moesten ervoor zorgen

dat er zowel kon worden bezuinigd als er meer soldaten konden worden aangetrokken.

Het vierde hoofdstuk behandelt de groeiende binnenlandse onrust en de daarop

volgende opstand en deling van het Verenigd Koninkrijk. Deze periode werd gekenmerkt

door een groeiende internationale bemoeienis. Tijdens de Belgische opstand bleek dat er

internationaal veel was veranderd sinds 1815. Frankrijk vormde geen wezenlijk gevaar meer

voor de vrede van Europa. Voor het Verenigd Koninkrijk kon deze nieuwe opvatting van de

Europese mogendheden niet zonder gevolgen blijven.
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Dit stuk sluit af met de Tiendaagse veldtocht en de legerhervormingen die daaraan

vooraf gingen. Willem I kon via de diplomatieke weg niet zijn wensen vervuld zien worden in

1831. De enige manier volgens hem om zijn onderhandelingspositie te verbeteren was via een

oorlog. Oorlog was immers politiek, zij het met andere middelen.

In de conclusie zal op de hoofdvraag terug worden gekomen. Tevens zal er een

antwoord worden gegeven op de vraag of het Verenigd Koninkrijk wel het militaire potentieel

had om een rol van bufferstaat te kunnen vervullen.
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1. Staatsvormende jaren: de opbouw van het leger, 1813 -1818.

Vanaf augustus 1814 kwam het Zuiden onder bestuur van h et Noorden. Van een verenigende

– dat wil zeggen nationaliserende – politiek was toen nog gee n sprake. De officiële

eenwording met het Verdrag van Wenen mar keerde de start van de nationalisering . Met de

opbouw van het leger, één van de essentiële onderdelen van het Verenigd Koninkrijk was al

in 1813 een start gemaakt. In de inleiding is dit al kor tstondig aan de orde geweest. In de

volgende paragraaf zal uitvoeriger de legeropbouw worden uiteengezet. Hoewel het Verenigd

Koninkrijk pas vanaf 1815 op de kaart stond, begint dit hoofdstuk in 1813 en niet in 1815.

Om dit hoofdstuk aan te laten vangen in  1815 gaat ten koste van de volledigheid van het

verhaal.

1.1. Staande Armee, nationale militie en schutterijen : internationale en nationale taken.

Op het moment dat de Nederlandse onafhankelijkheid werd verklaard was er geen sprake

meer van een Nederlands leger van enige betekenis. De Nederlandse legers die onder de

Franse keizer hadden gediend, waren in de campagne tegen Rusland gedecimeerd. De

Nederlandse soldaten die overleefden verbleven in krijgsgevangenschap of waren verdeeld

onder de overige Franse legers en garnizoenen. Er diende dus een nieuw leger gevormd te

worden.

Op 21 november 1813 bezat Nederland twee ‘legerkorpsen’ van elk 300 man sterk.

Daarnaast werden er enkele vrijwilligerskorpsen opgericht. Deze eerste korpsen voldeden

echter totaal niet aan de eisen van de tijd om dat ze veel te klein waren. Op 6 december 1813

verkondigde de vorst daarom de “proclamatie tot aanmoediging van vrijwillige wapening ”.

Het leger telde op dat moment amper 1.500 man waarvan tweehonderd man cavalerie en vijf

stuks geschut.38 F. baron von Bouchenröder was door Van Limburg Stirum aangesteld om een

plan te ontwikkelen voor de legeropbouw. Hij stelde regionale eenheden voor die in vredestijd

onder lokaal gezag zouden staan. Pas in tijd van nood zou via een verorden ing van de Staten-

Generaal het leger mobiel kunnen worden gemaakt. 39 Tot dit gereed was, diende Nederland

Duitse beroepseenheden aan te trekken. Dit plan was volledig in overeenstemming met de

38 1814-11 maart 1964. Honderdvijftigjaar generale staf. Overzicht van de ontwikkeling van de koninklijke
landmacht. Gedenkboek vervaardigd ter gelegenheid van de herdenking  van de dag waarop werd besloten tot de
samenstelling van een Nederlandse generale staf  (’s-Gravenhage, 1964) 21
39 NA Algemeen Staatssecretarie en het Kabinet des Konings. Toegangsnummer 2.02.01, inv. nr. 6591
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visie van Van Hogendorp. Hij bood de koning het ontwerp op 6 dec ember 1813 aan.40 Willem

voelde hier niets voor omdat hij zich hiermee in zijn mogelijk heden beperkt zag. Von

Bouchenröder werd dan ook ontslagen en de soevereine vorst ontwikkelde zijn eigen plan.

Willems proclamatie van 6 december ontving weinig weerklank; hierdoor vaardigde hij op 20

december het “reglement van algemeene volkswapening, landstorm en landmilitie ” uit.41

De legeropbouw die Willem voor ogen had, was een afspiegeling van de tijd : het was

opgebouwd uit de drie elementen infanterie, artillerie en cavalerie. Inhoudelijk was de

legeropbouw hoofdzakelijk gebaseerd op Brits voorbeeld . Met zijn reglement stond vast dat

het leger moest komen te bestaan uit drie onderdelen:  een staande armee te vormen uit

vrijwilligers, een militie deels te vormen uit vrijwilligers en deels door middel van loting en

als laatste schutterijen.42 De landmilitie moest 16.000 man gaan tellen, plus 4.000 man

artillerie.43 Deze landmilitie moest dienen ter a anvulling van de staande armee. Elk onderdeel

kreeg zijn eigen taken, bevoegdheden en beperkingen. Deze zaken zullen hieronder per

legeronderdeel worden behandeld .

Op 9 januari 1814 bepaalde de vorst de inhoudelijke opbouw van de  staande armee.

Deze moest komen te bestaan uit zestien bataljons infanterie van de linie, zes bataljons jagers,

vier regimenten cavalerie, vier bataljons artillerie te voet, één corps rijdende artillerie, één

bataljon genie en één bataljon trein. Op 18 januari werd het aantal bataljons infanterie

verhoogd naar twintig. De organisatie van de militie werd bepaald hetzelfde te zijn als die van

de armee. De samenstelling verschilde wel: de militie ontstond uitsluitend uit infanterie en

artillerie te voet. Het doel was om in februari 1814 al 20.000  man onder de wapenen te

hebben; dit aantal viel echter veel lager uit: het leger telde amper 11.500 man. De militie was

op dat moment nog niet inzetbaar. 44 Ten gevolge van de sinds januari genomen maatregelen

was de grootte van het leger in april 1814 toegenomen tot 28.232 man 45 waarvan ongeveer

5.000 cavalerie en artillerie.46 Hoewel dit een enorme verbetering vormde op de voorafgaande

maanden, kwam het Nederlandse leger nog veel soldaten tekort om daadwerkelijk een

militaire bijdrage te kunnen leveren aan de strijd tegen Napoleon. Er was namelijk slechts een

leger van 10.097 man te velde te brengen. Gezien  het feit dat de geallieerden legers op de

been hadden van 500.000 man was een dergelijke Nederlandse bijdrage te verwaarlozen

40 Tamse, Staats- en natievorming, 189-190
41 Dam van Isselt, W.E. van, De ontwikkeling van ons krijgswezen sedert november 1813  (Haarlem, 1902) 1
42 Spits, R.F.C., De metamorfose van de oorlog in de 18 e en 19e eeuw (Assen, 1971) 175
43 Honderdvijftig jaar generale staf, 22
44 Colenbrander, Vestiging, 43
45 Amersfoort, H., Koning en Kanton. De Nederlandse staat aan het einde van de Zwitserse krijgsdienst hier te
lande 1814-1829 (‘s-Gravenhage 1988) 72
46 Honderdvijftig jaar generale staf, 22
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geweest. Op 23 april 1814 werd al een staakt-het-vuren getekend waardoor een Nederlandse

bijdrage niet meer mogelijk was.47 Hier staat “mogelijk” omdat de coalitie de Nederlandse

hulp in de strijd tegen Napoleon niet nodig had. Willem I hechtte zelf wel veel waarde aan

deelname aan de strijd; hij dacht zo namelijk diplomatieke voordelen te ku nnen behalen voor

bij de vredesonderhandelingen.

Zoals gezegd diende de staande armee uitsluitend te worden opgebouwd uit

vrijwilligers. Hoewel de zeer matige toestroom van vrijwilligers gedurende 1814 enigszins

verbeterde, bestond toch de noodzaak buitenlandse troepen aan te trekken ter versterking van

de armee. Twee bataljons Luikerwalen, het tweede regiment lichte infanterie uit Nassau, het

‘regiment Oranje-Nassau’ en vier regimenten Zwitsers werden aangetrokken. De Zwitsers

traden pas eind 1814-begin 1815 in Nederlandse dienst. De reden hiervoor was de onwil van

de Zwitsers tegen Napoleon ten strijde te trekken. 48 Pas na de vrede van Parijs op 30 mei 1814

werd overeenstemming bereikt over het aantal Zwitserse regimenten dat in Nederlandse dienst

zou treden. Daarna duurde het nog enige tijd voordat de regimenten in Nederland arriveerden.

Na de vrede van Parijs in het voorjaar van 1814 keerden veel Nederlandse soldaten

terug uit krijgsgevangenschap of werden ontslagen uit Franse dienst. Zij vormden een

belangrijke versterking voor het nieuwe Nederlandse leger. Desalniettemin werd de beoogde

grootte van het nieuwe leger niet bereikt. Het werd een keuze tussen of veel uitgeklede of iets

minder, maar wel volledig uitgeruste bataljons. Het gevolg was een herberekening voor de

samenstelling van het leger  halverwege 1814. Het beoogde aantal van zes bataljons jagers

werd teruggebracht naar vier; de beoogde twintig bataljons infanterie van de linie werden

teruggebracht naar twaalf.49 Op 24 juli 1814 werd de “Commis sie voor het Militaire Wezen”

in het leven geroepen ten behoeve van de legeropbouw. Aanvankelijk wilde deze commissie

alleen de buitenlandse werving opvoeren. 50

De militie, aanvankelijk landmilitie maar per 30 maart 1814 nationale militie genoemd, moest

hoofdzakelijk worden opgebouwd uit vrijwilligers; eventuele tekorten zouden worden

aangevuld door middel van loting. Het aantal vrijwilligers was zoals gezegd al te laag om aan

de vraag voor de armee te voldoen en  voor de militie was dit probleem nog groter . Het

grootste deel van de vrijwilligers nam meteen dienst in de armee waardoor de tekorten voor

de militie nog groter werden. Uit noodzaak moest er een meer uitgebreide loting doorgevoerd

47 Amersfoort, Koning en Kanton, 72
48 Van Dam van Isselt, Krijgswezen, 2-3
49 Ibidem, 3
50 Tamse, Staats- en natievorming, 195
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worden. De gevolgen van een conscriptie zoals het Franse bewind die doorvoerde in 1810-

1811 stonden nog vers in het geheugen; deze was namelijk erg gehaat.51 Herinvoering ervan

zou de interne stabiliteit mogelijk in gevaar kunnen brengen . Dit was iets wat koste wat kost

voorkomen moest worden. De volkswapening werd een str ijd tussen de vorst en de oppositie.

Uiteindelijk kwam er een compromis in de vorm van de (eerste) wet op de nationale militie.

Deze wet verving het reglement van algemeene volkswapening .52

Theoretisch was de loting enkel ter aanvulling van de tekorten aa n manschappen. In

praktijk verzorgde de loting echter het grootste deel van de militie. Om grote onvrede te

voorkomen werden verzachtende maatregelen ingevoerd. Mocht een ingelotene geen dienst

willen nemen dan kon deze door middel van een plaatsvervanger de dienst ontlopen. Deze

plaatsvervanger diende echter wel aan dezelfde loting te hebben deelgenomen  en woonachtig

te zijn in dezelfde regio. Om deze regeling aantrekkelijker te maken kregen plaatsvervangers

een extra financiële vergoeding. Een vrijwilliger bij de armee kreeg direct een handgeld van

tien gulden, een plaatsvervanger in de militie kon een veelvoud van dit bedrag krijgen;

bedragen van honderd gulden of meer waren niet ongewoon. 53 Deze regeling had een groot

effect op de armee, die hierdoor leeg liep. De leegloop was enerzijds een gevolg van desertie.

Anderzijds besloten de soldaten , wiens diensttijd erop zat, niet te hertekenen maar in plaats

daarvan als plaatvervanger dienst te nemen in de militie. Op 25 juni en 29 november 1815

werden wetten uitgevaardigd om desertie tegen te gaan , maar het resultaat was minimaal. Er

werd tevergeefs getracht via pardonregelingen de desertie te beteugelen. 54

In normale tijden zou de militie één maand per jaar op training zijn , van 15 mei tot 15

juni. Om langer onder de wapenen te zijn, diende het parlement goedkeuring te geven. 55 De

vorst kon uit eigen beweging slechts een kwart van de militie constant onder de wapenen

houden. Willem heeft hier steevast gebruik van gemaakt. De militie diende  enkel ter

verdediging van het vaderland en mocht niet zonder toestemming van de Staten -Generaal naar

het buitenland worden gestuurd. Dit betekende dat de soldaten die nodig waren in de

koloniën, alleen uit de armee konden worden geworven , die daardoor nog verder uitdunde.

Tijdens de campagne die volgde op de slag bij Waterloo, heeft het Nederlandse leger,

inclusief de bataljons militie, echter slag geleverd in Frankrijk. Op grond hiervan kan worden

gesteld dat de militie feitelijk geen militie was en mogelijk nooit was geweest.  Het gedeelte

51 Hoffenaar, J., “De Nederlandse krijgsmacht in historisch perspectief” in: E.R. Muller e.a. (Red), Krijgsmacht.
Studies over de organisatie en het optreden  (Alphen a/d Rijn, 2004) §3.6.2
52 Tamse, Staats- en natievorming, 196
53 Amersfoort, Koning en Kanton, 81
54 Ibidem, 73
55 Spits, Metamorfose, 183



17

van de militie dat constant gemobiliseerd bleef, stond onder de militaire tucht van de armee.

Ook dit ondermijnde in feite het karakter van de militie. Tijdens de hervormingsdebatten die

plaats vonden van 1817 tot 1820 zou de militie wederom ter sprake komen. In het derde

hoofdstuk zal hier ook verder op in worden gegaan.

De landstorm werd onderverdeeld in stedelijke en landelijke schutterijen  en zou komen te

bestaan uit drie procent van de bevolking. De basis voor de oprichting van een schu tterij lag

bij de Unie van Utrecht. Alle mannen van achttien tot zestig jaar werden volgens de Unie

verplicht zich in te schrijven voor het geval van een oorlog. Tot een oproep was het echter

nooit gekomen.56 De nieuwe plaats van Nederland binnen Europa vro eg echter om een zo

groot mogelijk leger. Schutterijen waren daartoe ideaal: schutters hoefden slechts enkele

malen per maand te oefenen maar konden verder hun normale leven leiden. Hierdoor

vormden de schutterijen een goedkope legerreserve. De schutterije n in het Verenigd

Koninkrijk zouden echter wel veranderen ten opzichte van de schutterijen uit de Republiek.

Voor een belangrijk deel was dit het gevolg van een andere opbouw van de maatschappij.

Gilden, die in vroeger tijden een belangrijke rol speelden i n het schutterswezen, bestonden

niet meer.57

Er werd onderscheid gemaakt tussen  rustende en dienstdoende schutterijen. Alleen

steden met meer dan 2.500 inwoners werden dienstdoende schutterijen geplaatst.58 In tijden

van nood werden de dienstdoende en rustende schutterijen samengevoegd in de landstorm. De

landstorm had dan puur een defensieve taak en was aan de regio gebonden. In normale tijd en

waren de schutterijen plaatsgebonden . Het was voor de landstorm verboden in het buitenland

dienen, dus evenmin in de koloniën. Om de schutterijen mobiel te maken, moest de Staten -

Generaal toestemming geven. Willem I kon onder geen  beding zelf hierover beslissen. In het

derde hoofdstuk zal dieper op de schutterijen worden ingegaan in het kader van de

voorgestelde hervormingen en de Tweede Kamerdebatten daarover.

Sinds maart 1814 was er in België eveneens begonnen met de opbouw van een armee. Vier

bataljons infanterie van de linie, één bataljon jagers, zes bataljons militie en enkele artillerie

en cavalerie eenheden werden gecreëerd. Per 8 juli 1814 kwam dit leger onder het bevel van

de oudste zoon van de vorst, de toekomstige Willem II. Hij was met het leger van Wellington

56 Tamse, Staats- en natievorming, 187
57 Handelingen, 1826-1827, 164
58 Colenbrander, Vestiging, 136
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in het Zuiden gelegerd en kreeg zodoende het commando over de daar gelegen Zuidelijke

troepen.59

In september van dat jaar maakte de Zuidelijke tegenhanger van het Nederlandse

Centrale Militaire Comité verdere plannen voor de legeropbouw. Een verdere tien bataljons

infanterie, twee bataljons jagers, twee regimenten cavalerie, één bataljon artillerie te voet en

twee compagnieën bereden artillerie moesten het leger gaan versterken. 60 In december werden

daar de twee bataljons Luikerwalen aan toegevoegd uit het Noordelijke leger. 61

Op 1 april 1815 werd het Zuidelijk leger met het Noordelijke verenigd. Toen werd ook

besloten tot de oprichting van een zuidelijke militie. Organisatorisch veranderde er voor het

leger niet veel. De grootste verandering was een meer dan verdubbeling van het aantal

‘afdeelingen’ waarin het land was verdeeld. Het leger werd nu verd eeld over zeventien

afdelingen. Het grootste aantal soldaten zou worden gelegerd in de zuidelijke afdelingen .

Deze afdelingen moesten nu gaan zorgen voor zeventien bataljons armee en éénenvijftig

bataljons militie. In oktober 1815 werd bepaald dat elke afd eling uit drie bataljons militie en

één bataljon armee diende te bestaan. 62 De bataljons militie waren wel gescheiden

ondergebracht van de armee.

De legeropbouw was ten tijde van de vereniging verstoord door de terugkeer van

Napoleon. In tegenstelling tot in 1814 was Nederland nu wel in staat een militaire bijdrage te

leveren. Een gezamenlijk Brits -Nederlands leger onder leiding van Wellington zou meedoen

aan de strijd tegen Napoleon. Totaal werden ongeveer 30.000 Nederl andse troepen te velde

gebracht bestaande uit zeventien Noordelijke en zes Zuidelijke bataljons infanterie van de

linie, bijgestaan door vijftien bataljons Noordelijke militie. De Zuidelijke militie was op dat

moment niet in staat een bijdrage te leveren. 63

Wettelijk werden er enkele kleine  veranderingen doorgevoerd met de vereniging van

Noord en Zuid. In de grondwet van 1814 werd de loting of conscriptie gebaseerd op de

bepalingen daarover in de Unie van Utrecht uit 1579. In de Unie was dienst vrijwillig tenzij in

tijden van oorlog, dan kon iedereen gedwongen worden dienst te nemen. De Unie was echter

op meerdere manieren te interpreteren wat de werving niet vergemakkelijk te. Met de

samenvoeging van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden werd de grondwet onder andere

op dit gebied enigszins aangepast. De conscriptie werd niet langer gebaseerd op de Unie van

59 Amersfoort, Koning en Kanton, 75
60 Ibidem, 76
61 Ibidem, 76
62 Tamse, Staats- en natievorming, 196
63 Van Dam van Isselt, Krijgswezen, 5
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Utrecht maar op de Pacificatie van Gent. De Pacificatie was echter onduidelijker over

conscriptie van de Unie. 64 De verwijzing naar de Pacificatie van Gent was een

tegemoetkoming naar de Belgen. Wat niet veranderde was de noodzaak tot een toereikende

land- en zeemacht, opgebouwd uit vrijwilligers. De koning behield het recht een kwart van de

militie onbepaald onder de wapenen te houden. Ook ten aanzien van de schutterijen

veranderde er niets.

De groei van het leger werd bemoeilijkt door  verschillende zaken. Enerzijds was er

sprake van halfslachtige maatregelen zoals een afgezwakte conscriptie. Anderzijds was er

sprake van veelvuldige desertie van vrijwilligers , een probleem waar geen geschikte oplossing

voor werd gevonden. De regeling voor plaatsvervanging zorgde ervoor dat het gunstiger was

om als plaatsvervanger dienst te nemen dan als vrijwilliger. Een plaatsvervanger kreeg zoals

gezegd een hogere financiële vergoeding dan een vrijwilli ger. Op twee manieren sneed de

regering zichzelf dus in de vingers. De regeling voor plaatsvervanging werd echter niet

afgeschaft. Ook aan de conscriptie werd aanvankelijk weinig veranderd.

1.2. Vestingwerken

De Europese mogendheden hadden bepaald dat Nederland als bufferstaat een reeks

vestingwerken diende te onderhouden en versterken. Wellington zou  in eigen persoon toezicht

houden over de creatie van de linie die een eventuele Franse aanval  op zijn minst moest

kunnen vertragen. Nederland kreeg hiervoor  een financiële bijdrage uit Engeland, dat op zijn

beurt het geld kreeg via Franse herstelbetalingen.65

Vestingen waren de beste manier om een aanzienlijke troepenmacht te kunnen

huisvesten. Inkwartiering was een andere manier maar in vredestijd genoot da t niet de

voorkeur. Ten eerste omdat inkwartiering een enorme belasting vormde voor de bevolking;

ten tweede omdat de soldaten zo enorm verspreid werden. In geval van een Franse aanval zou

kostbare tijd verloren gaan in het bijeenroepen van de militairen. Op strategisch niveau

hadden vestingen echter allang niet meer de betekenis als voorheen.  In de zestiende en

zeventiende eeuw werd oorlogvoering gekenmerkt door het veroveren, behouden of heroveren

van vestingen om daarmee rivieren, wegen en het omringende  platte land te kunnen

controleren. Veldslagen vormden grote uitzonderingen. 66 Vanaf de achttiende eeuw kregen

64 Van Dam van Isselt, Krijgswezen, 9
65 Colenbrander, Gedenkstukken. Achtste deel, eerste stuk , 10
66 Hoffenaar, “Nederlandse krijgsmacht”, §3.2
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veldslagen de overhand in oorlogen.  Belegeringen speelden daarbij een minimale rol. Ook

Wellington vroeg zich af welk militair nut de vestingen di ende.67 Toch werden ze gebouwd.

Vanaf 1815 werd met de bouw begonnen. Wellington hield periodieke inspecties en

rapporteerde zijn bevindingen aan de Engelse regering. Over de bouw was Wellington

tevreden. De vestingen werden in rap tempo opgericht en ware n bovendien fraai om te zien.

Wellington maakte zich wel zorgen om de kosten van de vestingbouw , juist omdat ze zo fraai

waren gebouwd.68 Hij verwachtte dat de eerste vestingen in gebruik genomen konden worden

in de zomer van 1819; de overigen verwachtte hi j gereed te zijn in de zomer van 1820. 69

De vestingbouw aan het “Zuidelijk Frontier” werd voor een groot deel gefinancierd

door herstelbetalingen van Frankrijk. De rest van het benodigde geld diende het Verenigd

Koninkrijk zelf te betalen. De Nederlandse regering wilde dit vanzelfsprekend niet; het land

had immers enorme financiële problemen. Keer op keer vroeg de Nederlandse regering

Engeland om meer geld te sturen. In 1817 werd om een extra bedrag van 20 miljoen gulden

gevraagd.70

Uit dit hoofdstuk is gebleken dat Willem I alles binnen zijn vermogen heeft gedaan om een zo

groot mogelijke krijgsmacht op te bouwen. De resultaten lieten echter te wensen over,

hoofdzakelijk vanwege beperkende regelgeving en andere binnenlandse problemen. De wet

op plaatsvervanging was hiertoe één van de belangrijkste beperkingen. Deze regeling had het

gevolg dat de armee leegliep enerzijds door desertie. Anderzijds werd de leegloop verergerd

doordat soldaten van de armee die uitgediend waren , niet een tweede diensttijd wilde n

aangaan in de armee. Ze namen liever dienst als plaatsvervanger in de militie.

Ten aanzien van de legeropbouw heeft Willem I veel minder gebruik kunnen maken

van zijn macht dan hem aanvankelijk voor ogen stond . Het was in de grondwet bepaald dat de

Staten-Generaal over de militie en schutterijen beslisten. Aangezien deze twee onderdelen de

hoofdmacht uit gingen maken van het leger was Willem I afhankelijk van de wensen van de

Staten-Generaal. In hoofdstuk drie zal dit nog duidelijke naar voren komen, bij het

behandelen van de hervormingen.

 De vestingbouw kende zijn eigen problemen, al ging de bouw hiervan gemakkelijker

dan de opbouw van het leger. De grootste problemen van de vestingbouw waren financieel

van aard. Het voordeel van de vestingen was dat z odra ze gereed waren, ze minder kosten

67 Amersfoort, “The Nineteenth Century”, 51
68 Colenbrander, Gedenkstukken. Achtste deel, eerste stuk , 68
69 Ibidem, 75
70 Ibidem, 75
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vergden. De bouw had mogelijk minder kunnen kosten als de rapporten van Wellington

worden bekeken. Hieruit kunnen impliceren dat de vestingen best minder fraai hadden kunnen

zijn. Zo had voorkomen kunnen worden dat de  Nederlandse regering constant om meer geld

moest vragen.
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2. Internationale emancipatie, 1818 -1828.

In het najaar van 1818 werd Frankrijk middels de ondertekening van het Verdrag van Aken

weer tot de Europese mogendheden gerekend. De resocialisatie van Frankrijk was hiermee

voltooid. Het Verdrag van Aken stelde voorts de condities vast aan de wederopname van

Frankrijk. De geallieerde troepen die sinds 1815 in Frankrijk gelegerd waren, werden

teruggetrokken.71 Voor Frankrijk betekende dit (gedeeltelijk) eerherstel. De periode die

volgde, werd gekenmerkt door een verslapping van het Europese congressysteem. Landen als

het Verenigd Koninkrijk kregen meer internationale speelruimte. Anderzijds werd dit

veroorzaakt door revolutionaire bewegingen in Zuid Europ a; met name de

onafhankelijkheidsbeweging in Griekenland kreeg veel aandacht van de mogendheden. In de

literatuur wordt gesproken over de  internationale emancipatie van het Verenigd Koninkrijk.

Van Sas laat deze emancipatie echter lopen tot 1823. In het on derstaande zal onder andere

worden uiteengezet dat de Nederlandse emancipatie niet tot 1823 duurde maar halverwege de

jaren 1820 pas goed op gang kwam.

2.1. Internationale noodzaak van en vertrouwen in het V erenigd Koninkrijk.

Vanaf het moment dat de mogendheden hun troepen uit Frankrijk hadden teruggetrokken,

moest het Verenigd Koninkrijk de taak van bufferstaat volledig op zich nemen. Het was voor

de mogendheden van groot belang dat Nederland tot deze taak bereid was. Om een bufferstaat

van enige betekenis te kunnen zijn, diende Nederland een aanzienlijk leger opgebouwd te

hebben. Daarnaast moest de vestingbouw voltooid zijn. Aan beide zaken werd echter nog

gewerkt. De vestingbouw was in 1818 bijna voltooid. Voorafgaand aan de instelling van het

Verdrag van Aken correspondeerde Wellington met Castlereagh over de militaire staat van

het Verenigd Koninkrijk. Hij was tevreden over de manier waarop de Nederlandse aannemers

aan de vestingen werkten. Hij maakte zich wel zorgen om de kosten van de vestingbouw;

door de fraaie vormgeving van de vestingen werden de kosten hoger . Wellington verwachtte

dat de meeste vestingen in 1819 voltooid zouden worden. De overige vestingen zouden tegen

de zomer van 1820 gereed zijn. 72

71 Van Sas, Bondgenoot, 162
72 Colenbrander, Gedenkstukken. Achtste deel, eerste stuk , 75
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Over het Nederlandse leger correspondeerde W ellington met Clancarty, de Engelse

afgevaardigde in Nederland. Clancarty kon invloed uitoefenen op zowel het internationale als

nationale beleid van het Verenigd Koninkrijk73. Hij stelde dat zowel Pruisen als Engeland

verontrust waren over de militaire sta at van het koninkrijk. Clancarty zag een land dat enorme

moeite had met het opbouwen en betalen van een leger. Hij maakte zich zorgen om de

kwaliteit van de Nederlandse soldaten. 74 Hij uitte wel zijn vertrouwen in Willem I en diens

capaciteiten en inzet om deze problemen te boven te komen. 75

Wellington had meer vertrouwen in het Nederlandse leger  dan Clancarty. Hij

onderbouwde dit met een uiteenzetting over de Nederlandse legeropbouw. Wellington was

vooral te spreken over de militie;  deze was volgens hem beter dan die van andere landen. De

nationale infanterie telde  echter slechts 25.000 man. Wellington vond dat het Verenigd

Koninkrijk te allen tijde kunnen beschikken over 50.000 man reguliere infanterie. In het

voorjaar van 1816 verwachtte hij dat Nederland maximaal 40.000 man te velde zou kunnen

brengen. Dat aantal was in zijn woorden “not enough for the advanced post of Europe ”76. In

1818 beschouwde Wellington het aantal van 50.000 nog steeds als onhaalbaar.77 Gezien

Nederland een bevolking had van ruim vijf miljoen achtte Wellington het aantal van 50.000

reguliere infanterie niet te groot. Volgens hem moest de voorhoede van Europa meer leveren.

Zou  het niet lukken, dan moest er gedacht worden aan internationale invulling. 78 Voor

Willem I was een dergelijk scenario ondenkbaar.

Als oplossing voor de hoge kosten van het leger opperde Wellington een andere

militaire organisatie. Uitleg gaf hij niet, maar het is denkbaar dat ook hij zag hoeveel geld er

in het Departement van Oorlog aan de bureaucratische strijkst ok bleef hangen. Ook

onderkende hij dat de buitenlandse soldaten erg duur waren. Hiervoor opperde hij geen

concrete oplossingen. Engeland maakte zich niet zonder reden zorgen om de financiële

toestand van het Verenigd Koninkrijk. Nederland diende financiee l gezond te zijn om een

sterke bufferstaat te kunnen vormen. De probleemjaren 1816 en 1817 waren  bovendien nog

maar kort geleden.

Vanwege het gebrek aan vertrouwen van de mogendheden in de militaire capacite iten

van het Verenigd Koninkrijk werd er in het  Verdrag van Aken een geheime clausule

opgenomen, de casus foederis. Hierin werd gesteld dat in geval van een (dreigende) Franse

73 Van Sas, “Nederland en Europa”, 280
74 Colenbrander, Gedenkstukken. Achtste deel, eerste stuk, 95
75 Ibidem, 96
76 Tamse, Staats- en natievorming, 191
77 Colenbrander, Gedenkstukken. Achtste deel, eerste stuk , 100-101
78 Ibidem, 108-109
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aanval de mogendheden het recht hadden  een internationale troepenmacht naar het

Nederlands-Franse grensgebied te sturen.79 Willem I zou hier niets tegen in kunnen brengen.

2.2. Internationale en diplomatieke vrijheid van het Verenigd Koninkrijk.

De eerste jaren kon Willem I niet zijn eigen buitenlandse politiek voeren. Hij was gebonden

aan de koers van Engeland. De Britse ambassadeur in Nederland, Clancarty, was de

personificatie van dit patronaat.80 Volgens de grondwet bepaalde de koning het buitenlandse

beleid van het Verenigd Koninkrijk. Willem I diende nog even te wachten alvorens hij

werkelijk zijn buitenlands beleid tot uitvo er kon brengen. Willem I’s streven naar

internationale onafhankelijkheid bleek al uit het Verdrag van Alcala uit 1816 met Spanje

waarin beide landen overeen kwamen samen te  zullen strijden tegen zeerovers in de

Middellandse Zee.81 Engeland stak hier echter een stokje voor.

Het Verdrag van Aken gaf het Verenigd Koninkrijk meer internationale speelruimte 82.

Niet veel later ontstond er echter een complexe internationale situatie binnen Europa. Een

reeks van revoluties in Zuid Europa en conflicterende belangen maakten een gezamenlijk

standpunt van de mogendheden onmogelijk. Voor het Verenigd Koninkrijk was de opstelling

van Engeland in deze situatie cruciaal. Engeland werd in deze periode steeds meer

isolationistisch, waardoor Willem I steeds meer zijn eigen koers kon varen83. Bovendien

raakte de Franse dreiging steeds meer op de achtergrond. De aandacht van de  mogendheden

verschoof van de Nederlanden naar Z uid Europa. De aantrekkende economie en toenemende

interne stabiliteit in het Verenigd Koninkrijk maakten de internationale ontplooiing eveneens

mogelijk.84

De eerste internationale kwestie waar Nederland zich wilde laten gelden, was de

Rijnvaartkwestie. Willem I wilde niet dat Pruisen zonder meer gebruik kon maken van een

deel van de Rijn, ondanks de internationale afspraken omtrent vrije riviervaart. Willem I vond

echter dat de rivier ophield op het punt waar de effecten van eb en vloed merkbaar werden.

Dit was niet bij de Noordzee maar een stuk landinwaarts. Deze kwestie sleepte zich nog voort

tot in de jaren 1830. Uiteindelijk zou de Rijnvaartkwestie negatief uitpakken voor Willem I ,

maar dat was gedurende de eerste helft van de jaren 1820 nog niet aan de orde. De

79 Van Sas, Bondgenoot, 166
80 Van Sas, “Nederland en Europa”, 279, 280
81 Van Sas, Bondgenoot, 122-123
82 Ibidem, 170
83 Ibidem, 201
84 Van Sas, “Nederland en Europa”, 284
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Rijnvaartkwestie was onder andere een gevolg van Willem I’s ergernissen over zijn beperkte

macht in Luxemburg. Pruisen werd in die tijd beschouwd als een snob onder de mogendheden

met een allerminst gevestigde positie. Aantasting van de positie van Pruisen zou tegelijkertijd

winst betekenen voor het Verenigd Koninkrijk. Het Koninkrijk  was in de jaren 1820 de

voornaamste van de tweederangs mogendheden en had uitzicht op een plaats bij de grote

mogendheden. Pruisen zou in dat geval  zijn plaats moeten afstaan.85

Halverwege de jaren 1820 werd duidelijk hoe Willem I de positie van het V erenigd

Koninkrijk binnen Europa zag. Gedurende tien jaren had Nederland zich internationaal

kunnen voortbewegen om oude banden te herstellen. Nu werd het tijd voor een nieuwe

diplomatieke koers, gebaseerd op meer zelfstandigheid. Dit stelde De Mey in een brief aan de

nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, De Coninck, op 19 juni 1825.86

Het Nederlandse internationale beleid was vooral reactief. Nu was de tijd daar om een

actief buitenlands beleid te lanceren. Willem I’s plannen waren tweeledig. Enerzijds w as hij

gebrand op meer welvaart. Anderzijds moest Nederland op machtspolitiek gebied meer

internationale invloed verkrijgen. 87 Zijn nationale economische politiek was hier al op

ingericht: de verbinding van de Noordelijke en Zuidelijke economieën via waterwerken met

de koloniën als verbindend element. De koloniën moesten dienen als de afzetmark t van de in

het Zuiden geproduceerde artikelen. 88

Het nieuwe internationale doel van het Verenigd Koninkrijk werd het best omschreven

door Verstolk van Soelen in zijn beleidsnota van 182 9: het historisch prestige van de

Republiek moest nieuw leven in worden geblazen door de vereniging met België. Zijn advies

was een actief internationaal beleid geënt op economische belangen. Het natuurlijke verbond

met Engeland moest daarbij wel de gronds lag blijven vormen. Hij voorzag een groeiende

Nederlandse invloed onder de mogendheden. De tweede helft van de jaren 1820 liep ook

precies zoals Verstolk van Soelen in 1829 had gesteld, vooral ten aanzien van de Nederlandse

Zuid-Amerikapolitiek. Vanaf de j aren 1820 waren steeds meer Zuid -Amerikaanse landen

onafhankelijk geworden. Nederland erkende deze nieuwe staten om vervolgens

handelsbetrekkingen aan te knopen. Nederland volgde hiermee echter wel de koers van

Engeland. Door steeds in de voetsporen te ver keren van Engeland, wist Nederland zich los te

maken van de continentale mogendheden. 89

85 Van Sas, “Nederland en Europa”, 283
86 Colenbrander, Gedenkstukken. Negende deel, tweede stuk, 5
87 Tamse, Staats- en natievorming, 177-178
88 Santegoets, “Eenheid en scheiding”, 226
89 Van Sas, “Nederland en Europa”, 285 -286
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Willem begon tegen het einde van de jaren 1820 steeds meer zijn eigen ideeën over de

inrichting van Europa naar voren brengen. Hij stelde in 1828 een los Europees fede ratief

verbond voor. Zwitserland zou daarvan als centrum dienen en de paus als een soort

bemiddelaar. Het voordeel van een dergelijk verbond was volgens Willem I dat landen

zodoende kleinere legers hoefden te onderhouden omdat de dreiging van oorlog dan zo u

afnemen. De middelen die overbleven, konden gebruikt worden voor economische

doeleinden. Het is duidelijk dat een dergelijk plan nooit door de mogendheden serieus is

besproken, laat staan doorgevoerd. Hoewel dit idee van Willem I zijn tijd ver vooruit wa s,

waren zijn motieven dat niet. Zijn motivatie de economie te bevorderen was waarschijnlijk

vooral bedoeld om de ware aard van zijn probleem te maskeren, namelijk de zwakte van het

Nederlandse leger en de afnemende interne stabiliteit door een sterker wor dende

oppositiebeweging.90

De mogendheden waren niet erg positief over het potentieel van het Verenigd Koninkrijk als

bufferstaat. Toch kreeg het koninkrijk meer internationale speelruimte door een same nspel

van omstandigheden. Hierdoor verschoof de aandacht van de mogendheden van het Verenigd

Koninkrijk naar Zuid Europa. Daarnaast keerde Engeland meer in zichzelf. Engeland had

sinds de vereniging van de Noordelijke en Zuidelijk Nederlanden hun buitenlands beleid

bepaald. Nu leek aan dit patronaat geleidelijk een einde te komen.

Internationaal heeft Willem I steeds meer zijn eigen weg geprobeerd te zoeken. In

enkele gevallen kwam het hierbij tot botsingen met de Europese mogendheden, Pruisen in het

bijzonder. De Rijnvaart was het duidelijkste teken van r ivaliteit tussen Pruisen en het

Verenigd Koninkrijk. Pruisen won uiteindelijk de kwestie maar dat ligt buiten het tijdsbestek

van dit stuk. In andere gevallen volgde Willem I de koers van Engeland, met name ten

aanzien van de economische voordelen die de n ieuwe onafhankelijke staten in Zuid Amerika

beloofden.

90 Van Sas, “Nederland en Europa”, 288
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3. Nationale consolidatie, 1818 -1828

De periode van internationale emancipatie van het V erenigd Koninkrijk was tevens een

periode van nationale consolidatie. Beide zaken waren onlosmakelijk aan elka ar verbonden;

de internationale emancipatie werd mogelijk gemaakt door de nationale consolidatie. Om

voor een beter overzicht te zorgen, zijn ze echter opgenomen in twee aparte hoofdstukken. Dit

hoofdstuk zal de begrotingsdebatten en legerhervormingen van de periode uiteenzetten. Het

zal blijken dat de legerhervormingen voor een belangrijk deel werden beïnvloed door de

begrotingsdebatten. Het kan ook zo worden gesteld dat de begrotingsdebatten voor een groot

deel werden overheerst door de hoge kosten voor het leger. Deze periode werd gekenmerkt

door een toenemende binnenlandse rust, mede door de welvaartspolitiek van Willem I.

3.1. Begrotingsdebatten

Het Verenigd Koninkrijk van Willem I kampte vanaf het begin met enorme financiële

problemen. Er was sprake van een enorme staatschuld die enerzijds een erfenis was uit de tijd

van de Republiek en anderzijds uit de Franse tijd, met name gedurende de periode van 1810

tot 1813 waarin Nederland onderdeel uitmaakte van Napoleons continentale stel sel. Isaac

Gogol, minister van Financiën van 1805-1809, had al pogingen ondernomen de enorme

staatsschuld uit de tijd van de Republiek te saneren door het Nederlandse belastingstelsel te

hervormen. Zijn politiek was vooral gericht op het verwijderen van belemmeringen voor de

binnenlandse handel. Deze maatregelen gingen echter nog niet ver genoeg. Accijnzen op

consumptiegoederen moesten daarbij worden ingevoerd. 91 Hoofdzakelijk door tegenstrijdige

belangen lukte het Gogol echter niet de financiële situatie te verbeteren. Ten tij de van de

inlijving van Nederland in het continentale stelsel be droeg de schuld al een enorme 1, 8

miljard gulden.92 Door de enorme lasten van het continentale stelsel groeide de staatsschuld

verder.

Tussen 1813 en 1815 kon  nog niets worden gedaan om het probleem van de

staatsschuld op te lossen. Er was sprake van een enorme vertrouwenscrisis jegens de

Nederlandse staat. Nieuwe leningen waren echter nodig om aan het benodigde geld te komen

voor de inrichting van de nieuwe staat en – belangrijker nog – de opbouw van een nieuw

91 Luiten van Zanden, Nederland 1780-1914, 82-83
92 Amersfoort, Koning en Kanton, 230
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leger. Toch was er reden om hoopvol te zijn; het nieuwe koninkrijk beschikte over een enorm

industrieel en commercieel potentieel. 93 De Belgische industrie was onder het continentale

stelsel tot enorme bloei gekomen. Samen met de handelst raditie van het Noorden beloofde de

vereniging een financieel succes te worden. De koloniën hadden hierbij een cruciale rol

toebedeeld gekregen; zij moesten fungeren als afzetgebied voor de in het Zuiden

geproduceerde artikelen. De voorziene financiële voorspoed zou echter niet zomaar ontstaan.

Er bestond een aantal fundamentele verschillen in opvattingen over de economie tussen

Noord en Zuid. Een compromis diende te worden bereikt alvorens de economie zou kunnen

gaan werken. Een belangrijk verschil vormde n de belastingstelsels van de twee gebieden. Het

Zuiden kende nauwelijks binnenlandse belastingen; de belangrijkste inkomsten werden

verkregen door middel van invoerheffingen. Het Noorden daarentegen kende geen

invoerheffingen. Die zouden namelijk de handel kunnen belemmeren. Zoals in enkele alinea’s

hierboven uiteengezet kende het Noorden vooral binnenlandse heffingen, met name op

voedsel. Met de vereniging van Noord en Zuid riep het Zuiden om de handhaving van

protectie terwijl het Noorden riep om vrijhand el. Willem I was aanvankelijk geneigd tegemoet

te komen aan de wensen van het Zuiden. 94 De koning deed dit voornamelijk vanuit de

overweging om aan het Zuiden te tonen dat hij het beste voor had met dat gebied. Daarnaast

speelde Willem I’s ondernemersgeest een rol: hij wilde de infrastructuur en industrie

verbeteren om Engeland bij te kunnen benen. 95 In die periode benaderde geen enkel land het

industrialisatieniveau van Engeland zo dicht als België. 96

De financiële toestand van het Verenigd Koninkrijk was verder verslechterd door

misoogsten in 1816 en 1817. Vooral de Zuidelijke bevolking werd hierdoor hard getroffen.

Door verminderde accijnsinkomsten ontstond vervolgens een nieuwe financiële crisis in

1818/1819. Dit leidde tot begrotingstekorten. 97 De timing hiervan was zeer ongelukkig voor

Willem I. In 1819 werden namelijk de debatten gevoerd voor een nieuwe tienja arlijkse

begroting. Tijdens die begrotingsdebatten verweerde de Tweede Kamer zich hevig tegen de

begrotingsvoorstellen van Willem I. Tweemaal wer den zijn voorstellen afgewezen. De

Tweede Kamer kon de voorstellen van de koning afwijzen omdat dit haar grondwettelijk recht

was. Op vrijwel alle gebieden had Willem I absolute macht behalve op de gebieden van

militie, schutterij en financiën. In deze par agraaf worden echter alleen de financiën besproken.

93 Luiten van Zanden, Nederland 1780-1914, 115
94 Ibidem, 117
95 Ibidem, 111
96 Ibidem, 112
97 Ibidem, 118
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Via de grondwet was bepaald dat het Verenigd Koninkrijk twee soorten begrotingen zou

kennen, een éénjarig en een tienja arlijkse.98 Willem I had aanvankelijk getracht alleen een

tienjaarlijkse begroting in te stellen maar daar ging de Staten -Generaal niet mee akkoord. De

koning kreeg het wel voor elkaar alle belangrijke kostenposten op de tienja arlijkse begroting

te krijgen, waaronder de begroting voor het Departement van Oorlog. Slechts eens per tien

jaar zou de Staten-Generaal mee kunnen beslissen over deze begroting. De eerste keer zou

zijn in 1819 voor de begroting die in zou gaan in 1820. Omdat de Staten-Generaal tot 1819

niet haar stem had kunnen uitbrengen , had Willem I alle vrijheid om zelf de defensi ebegroting

te kunnen bepalen. Vooral de defensiebegroting vormde tijdens de begrotingsdebatten in 1819

het doelwit van protesten uit de Tw eede Kamer.

Dat juist de defensiebegroting werd aangevallen was niet geheel onverwacht. Deze

begroting bedroeg tot 1818 ongeveer twintig miljoen gulden, een derde van de nationale

begroting. Het hoogtepunt lag in 1815 met een bedrag van vijftig miljoen gulden; dat bedrag

was echter het gevolg van de terugkeer van Napoleon op het Europese toneel. Twintig miljoen

gulden was minder dan de dertig miljoen gulden  die tot 1808 aan defensie werd uitgegeven. 99

De in 1819 voorgestelde begroting bedroeg wederom bijna twintig miljoen gulden. 100 De hoge

kosten voor het Departement van Oorlog, in combinatie met de financiële crisis ten ge volge

van de misoogsten in de jaren voorafgaand aan de debatten én de afgenomen dreiging van

Frankrijk vroegen alle om een herberekening van de nieuwe begroting. De Tweede Kamer

wilde een gezonde staatskas en de beste weg om dat doel te bereiken was via be zuinigingen,

te beginnen bij het Departement van Oorlog. 101 Er moet opgemerkt worden dat de geldstroom

binnen het Departement van Oorlog  onder het bewind van M. Piepers zeer ondoorzichtig was

doordat niet alle rekeningen waren afgehandeld, of doordat een aan tal zaken, waaronder de

vestingbouw, via alternatieve fondsen werden bekostigd. Volgens H. Amersfoort is het

daardoor onmogelijk om de werkelijke bedragen die omgingen in het Departement van

Oorlog te ontdekken.102

De debatten over de defensiebegroting beh elsden een aantal elementen. Onder andere

stonden de Zwitserse troepen ter discussie. Tot 1817 hadden de leden van de Staten -Generaal

geen problemen met de dure Zwitserse troepen. De verhoogde internationale stabiliteit

gedurende de jaren vanaf 1815 en het financiële beleid van Willem I veranderden deze

98 Amersfoort, Koning en Kanton, 231
99 Luiten van Zanden, Nederland 1780-1914, 123
100 Handelingen, 1819-1819, b90
101 Tamse, Staats- en natievorming, 34
102 Amersfoort, Koning en Kanton, 233
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houding. De Zwitserse troepen kostten veel meer dan de Nederlandse soldaten van de armee.

Dat laatste in combinatie met  de plaatsing van de financiering van de Zwitsers op de

tienjaarlijkse in plaats van de jaarlijkse begroting was een doorn in het oog van de Tweede

Kamer. De Kamer zou veel meer invloed uit kunnen oefenen als de begroting voor de

Zwitsers jaarlijks vastgesteld kon worden. 103 Bovendien was het zo gemakkelijker de

Zwitserse troepen op korte termi jn af te danken. Veel Tweede Kamerleden, hoofdzakelijk

Zuidelijke afgevaardigden104, waren van mening dat de Zwitserse troepen hoe dan ook

afgedankt konden worden wegens de lange periode van vrede. 105 Bovendien zou afdanking

van de buitenlandse troepen een tek en zijn aan de buitenwereld dat Nederland goed in staat

was zichzelf te verdedigen. 106 Willem I was echter onvermurwbaar; de financiering voor de

Zwitserse troepen bleef op de tienjaarlijkse begroting staan en afdanking was niet aan de orde .

Willem I wilde afdanking hoe dan ook voorkomen aangezien de Zwitserse troepen als handig

machtsmiddel konden fungeren; deze troepen stonden immers onder direct gezag van de

koning. Helemaal houdbaar was de situatie voor Willem I niet, zeker niet na een schandaal

omtrent enkele Zwitserse regimenten. Het was gebleken dat de betreffende regimenten niet

aan de voorwaarden voldeden. Er dienden personen in die regimenten die feitelijk niet

toegelaten mochten worden, waaronder Zwitsers die niet het juiste postuur hadden  en zelfs

Nederlanders.107 Om de kamer tevreden te houden besloot Willem I deze regimenten uit

Nederlandse dienst te zuiveren. De zuivering van deze regimenten, nummers 31 en 32 leverde

ongeveer 380.000 gulden op. Dit bedrag maakte nog geen twee procent uit v an de totale

defensiebegroting. Volgens Amersfoort kan de inkrimping van deze regimenten geen

overwinning worden genoemd van de Tweede Kamer; de zuivering was uitsluitend het werk

van het Departement van Oorlog. 108

Een ander element van de debatten over de defensie begroting was de kwestie van de

armee. Veel Tweede Kamerleden zagen de armee het liefst opgeheven. Een militieleger was

goedkoper dan een staande armee. Bovendien zou bij de afschaffing van de armee de koning

een machtsmiddel minder tot zijn beschikking he bben; de armee stond immers onder direct

gezag van de koning.109 De debatten leidden uiteindelijk tot het opnemen van de armee in de

nationale militie. Hierop zal in de komende paragraaf dieper worden ingegaan. De financiële

103 Amersfoort, Koning en Kanton, 240
104 Tamse, Staats- en natievorming, 201
105 Amersfoort, Koning en Kanton, 241
106 Ibidem, 241
107 Ibidem, 146-147
108 Ibidem, 242
109 Ibidem, 235
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gevolgen van deze hervorming ware n niet gering. De jaarlijkse defensiebegroting ging met

twee miljoen gulden omlaag, tien procent van de aanvankelijk geraamde defensiebegroting 110.

Hoofdzakelijk was dit het gevolg van een bezuiniging op de soldij; aanvankelijk werd voor

soldij 8,85 miljoen gulden gerekend maar dit werd teruggebracht naar 6,56 miljoen gulden .111

Om de toch nog hoge kosten te drukken werd besloten tot het invoeren van nieuwe

belastingen.112 Mede door deze hervormingen werd het derde ontwerp voor de eerste

tienjaarlijkse begroting wel aangenomen. Pas in 1829 zou de Staten -Generaal opnieuw haar

stem kunnen uitbrengen.

Ondertussen ging de discussie tussen de koning,  de Noordelijke handelaren en de

Zuidelijke producenten over de financiële koers van het koninkrijk door. Opmerkelijk a an

deze discussie was dat de partijen hoofdzakelijk door nationale grenzen van elkaar gescheiden

waren. Zuidelijke handelaren schaarden zich achter Zuidelijk industriëlen terwijl die eersten

mogelijk meer voordelen konden behalen wanneer zij zich achter de  Noordelijke handelaren

hadden geschaard. Het Noorden vertoonde precies hetzelfde tafereel. 113 Beide landsdelen

waren niet bereid van hun bekende systeem af te stappen. Willem I, aanvankelijk nog geneigd

de Zuidelijken tegemoet te komen, richtte nu een finan cieel systeem in geschoeid op

Noordelijke leest. Dit betekende meer vrijhandel en belastingen op consumptiegoederen.

Tegelijkertijd werd het Fonds van Nijverheid opgericht ter bevordering van de Zuidelijke

industrie. Dit fonds was zeer succesvol en is  in België nog tot het einde van de twintigste

eeuw blijven bestaan.114 Het nieuwe financiële systeem heeft in het Zuiden veel verzet

opgeroepen, met name tegen het einde van de jaren 1820. Het begin van die jaren vertoonde

een voorzichtig aantrekkende economie. Tegen het einde van die jaren was de groei echter

weer ten einde. Toen kondigden de tweede ronde begrotingsdebatten zich aan. Deze zullen

behandeld worden in het volgende hoofdstuk.

3.2. Legerhervormingen.

Al in 1817 kwam het tot discussies over de inri chting van de landmacht.  Deze discussies

waren gebaseerd op verschillende kwesties. Ten eerste bestonden er grote praktische

tekortkomingen ten aanzien van de legeropbouw. Ten tweede klonken er vanuit de Tweede

110 Tamse, Staats- en natievorming, 201
111 Handelingen, 1818-1819, b117 en Handelingen, 1819-1820, b16
112 Handelingen, 1819-1820, 282-283
113 Luiten van Zanden, Nederland 1780-1914, 120
114 Ibidem, 121
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Kamer steeds meer financiële bezwaren op Will em I’s militaire beleid. Hervormingen

dienden te worden doorgevoerd; op dezelfde voet doorgaan als gedurende de jaren 1814 -1817

werd onwenselijk en onmogelijk  geacht. De Tweede Kamer eiste bezuinigingen terwijl de

koning een zo groot mogelijk leger trachtt e op te bouwen en te onderhouden. Onder druk van

bezwaren uit de Tweede Kamer werden er maatregelen doorgevoerd waardoor beide

doeleinden konden worden behaald.

Gedurende de jaren 1815-1818 was de nadruk langzaam verschoven van de staande

armee naar de militie.115 Deze verschuiving werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de

moeizame opbouw van de armee. De aanvankelijke doelstelling van Willem I was om een

grote armee op te bouwen uit vrijwilligers. Daarnaast diende een militie te komen ter

aanvulling van de armee. Vrijwilligers waren echter moeilijk te vinden. Hierdoor werd de

noodzaak vanzelfsprekend groter om meer militiesoldaten te werven. Dit moest geschieden

via een meer uitgebreide loting. De prins van Oranje opperde in een wetsvoorstel ter

hervorming van de militie, gedateerd 26 september 1817, om de bataljons van de armee te

completeren door een kwart van de militie in de armee op te nemen. 116 Dit zou geen grote

verandering vormen op de toenmalige stand van zaken: sinds 1815 was immers constant een

kwart van de militie gemobiliseerd, dat was bij wet het recht van de koning. Het enige

verschil zou zijn dat de militie en de armee gezamenlijk ondergebracht zouden worden.

Volgens het plan van de prins zouden de  uitgekozen militiesoldaten ter beloning twee dukat en

extra krijgen. Mogelijk konden ze tevens een bepaald ereteken krijgen. Dit voorstel werd

uiteindelijk niet doorgevoerd , maar discussies gingen door.

In januari 1817 werd de tweede wet op de militie doorgevoerd. Hierbij werd de totale

grootte van de militie bepaald op één procent van de bevolking. Jaarlijks zou er een loting

gehouden worden waarbij één op elke 500 inwoners zou worden ingeloot. De militiesoldaten

zouden vervolgens dienen in de regio van of in hun geboorteplaats. Vanaf dit moment lootten

alleen 18-jarigen mee, terwijl daarvoor onder 18 -23 jarigen werd geloot. Bij eventuele

tekorten zou worden gestart met loten onder 19 -jarigen enzovoort. Dienst in de militie duurde

nog steeds vijf jaar.117 Deze nieuwe wet besloot tot de vereniging van de arm ee en de militie

in een nieuwe, nationale militie. Hiermee werd het Nederlandse leger geleidelijk omgevormd

tot een kader-militieleger. F.C. Spits spreekt zelfs van de creatie van een conscriptieleger118.

Zijn opvatting gaat mijns inziens echter niet op omdat vrijwillige werving bleef bestaan.

115 Amersfoort, Koning en Kanton, 89
116 NA Algemeen Staatssecretarie, toegangsnummer 2.02.01inv. nr. 6571
117 Van Dam van Isselt, Krijgswezen, 10-11
118 Spits, Metamorfose, 185
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Bovendien dienden nog steeds b uitenlandse troepen in de armee. De tweede wet op de militie

leidde tot de nodige kritiek, met name van de kant van Van Hogendorp. 119 De militie zou

volgens hem niet langer een echte militie zijn zoals de grondwet die voor ogen had. De

grondwet bepaalde dat de militie en de armee gescheiden diende te zijn om de militie soldaten

niet te corrumperen maar hun ‘zedelijkheid’ te behouden.120 De gedachte hierachter was dat

de armee meer afgescheiden was van de samenleving dan de militie. Volgens Spits ging de

kritiek van Van Hogendorp niet helemaal op. Doordat al een kwart van de militie permanent

onder de wapenen verkeerde, was er sinds 1815 al geen sprake meer van een echte militie. 121

W.E. Van Dam Van Isselt spreekt echter van een noodgedwongen schending van de

grondwet. De grondwet maakte een groot leger immers onmogelijk, hoofdzakelijk vanwege

de regeling waardoor plaatsvervanging mogelijk werd gemaakt.122

De regeling op plaatsvervanging zorgde ten eer ste voor massale desertie van

vrijwilligers. Zoals uiteengezet was de beloning voor vrijwilligers lager dan voor

plaatsvervangers. De desertie was tot 1919 schrikbarend hoog. Het Departement van Oorlog,

alsmede het Staatssecretarie hielden ‘staten van sterkte’ van het leger bij door middel van

twee wekelijkse rapporten. Gedurende 1815 schommelde het aantal deserties tussen de 40 tot

100 per twee weken.123 In 1816 groeide dit aantal naar 70 tot 319 per twee weken. In 1817

bleef het aantal deserties ongeveer ge lijk aan 1816.124 Ten tweede zorgde de regeling ervoor

dat soldaten wier diensttijd erop zat, niet voor een tweede engagement tek enden. In plaats

daarvan hoopten velen als plaatsvervanger dienst  te kunnen nemen in de militie. Met het oog

op dit laatste is het aantal deserteurs gedurende 1818 opmerkelijk. In dat jaar werd besloten

tot de opname van de armee in de nationale militie. Naarmate 1818 vorderde , groeide

eveneens het aantal deserties. 125 Dit zou erop kunnen duiden dat meer deserteurs nog hoopten

te kunnen profiteren van de regeling voor plaatsvervanging. Zeker is dit niet omdat de

regeling voor plaatsvervanging bleef bestaan. Willem I opperde in het wetsvoorstel voor de

militie om iemand die een vervanger had ingeschakeld om zijn dienst te vervullen lang er

verantwoordelijk te laten zijn voor die vervanger. Volgens de wet uit 1815 was een vervangde

slechts achttien maanden verantwoordelijk. De koning redeneerde dat een langere

verantwoordelijkheid zou leiden tot een lager desertietal. De Tweede Kamer was t egen een

119 Van Dam van Isselt, Krijgswezen, 14
120 Handelingen, 1819-1820, b21
121 Spits, Metamorfose, 186
122 Van Dam van Isselt, Krijgswezen, 12
123 NA Algemeen Staatssecretarie, toegangsnummer 2.02.01 , inv. nr. 6620
124 NA Algemeen Staatssecretarie, toegangsnummer 2.02.01 , inv. nr. 6621
125 NA Algemeen Staatssecretarie, toegangsnummer 2.02.01 , inv. nr. 6622
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verlenging van de verantwoordelijkheid; achttien maanden achtte de Kamer als voldoende. 126

Volgens de Tweede Kamer zou een dergelijke maatregel alleen in oorlogstijd effect sorteren;

nu was het echter vooral in strijd met de grondwet. 127 Onder het motto “compromis” besloot

Willem I dat de verantwoordelijkheid voor een  plaatsvervanger ophield te bestaan na achttien

maanden, mits aan een bedrag van honderdvijftig gulden werd voldaan. 128

Volgens de tweede wet op de militie kwam e lke compagnie nu te bestaan uit drie

bataljons militie en één bataljon vrijwilligers.129 Bij eventuele tekorten zou een

“buitengewone lichting” mogelijk zijn van hoogstens één op driehonderd. In 1817 was

bovendien al bepaald dat de militie met 54.063 soldaten moest groeien gedurende 5 jaar.130

Zeventien reservebataljons infanterie moesten worden opgericht naast de  reeds bestaande

éénenvijftig bataljons.131 Ter compensatie voor deze verzwaring van verplichtingen van de

bevolking werd de dienstplicht verkort van vijf naar vier jaar. 132 Ondanks deze verkorting

zorgde de vergrote dienstplicht voor een groter leger. Het leger kon zo uiteindelijk groeien tot

een aantal van ongeveer 102.000 soldaten.

Om tot dit aantal te komen was echter meer nodig dan enkel een nieuwe legeropbouw

inclusief een nieuw lotingsysteem. Op 26 en 27 juli 1820 vond er een “Algemeene

Vergadering van het Hoofdbestuur en Afgevaardigden der Districts -Commissien ter

aanmoediging der gewapenden dienst” plaats. Eerder dat jaar was al  bevonden dat in het

Zuiden een “vermeerderde bereidwilligheid bestond om dienst te nemen dan voorheen. 133 Op

het moment van de vereniging van de Noordelijke en Zuidelijke leger in april 1815 bestond

het leger hoofdzakelijke uit Noordelijke soldaten. Dit werd niet in de laatste plaats

veroorzaakt door de vertraagde opbouw van het zuidelijke leger en de zuidelijke militie.  De

verhoudingen trokken slechts zeer geleidelijk recht. De belangrijkste reden waarom de

Zuidelijken weinig animo vertoonden om dienst te nemen was de taalregeling van het leger.

Onderofficieren dienden Nederlands te spreken. Zoals eerder in dit stuk gezegd was België

juist enorm verfranst door de Franse overheersing. Lang niet alle Belgen die militaire dienst

overwogen wilden genoegen nemen met een baan als soldaat. Onderofficieren kreg en beter

betaald dan soldaten waardoor er weinig carrièreperspectieven waren voor degenen die enkel

126 Handelingen, 1819-1820, 168 en 172
127 Ibidem, 175
128 Ibidem, b405
129 Spits, Metamorfose, 185
130 NA Algemeen Staatssecretarie, toegangsnummer 2.02.01, inv. nr. 6621
131 Handelingen, 1818-1819, b18
132 Ibidem, 7
133 NA Algemeen Staatssecretarie, toegangsnummer 2.02.01 , inv. nr. 6573
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Frans spraken.134 De taalwet zou wel moeten zorgen voor meer Nederlands sprekende Belgen

maar ook deze wet had zijn beperkingen: de wet van 1819 die zou gelde n vanaf 1823 gold

aanvankelijk alleen voor Vlaanderen; Wallonie bleef de wet voorlopig nog bespaard. 135

De bevonden vermeerderde bereidwilligheid voor militaire dienst zorgde op zichzelf

niet direct voor een enorme groei van het leger,  daar was de Algemeene Vergadering zich

terdege van bewust.  Betere werving in het Zuiden leek nu echter wel makkelijker . Op dat

moment was echter nog onduidelijk wat aan de gebrekkige werving kon worden gedaan. Een

jaar later werden meer concrete plannen gemaakt ter bevordering  van de gewapende dienst. In

april 1821 werd een instructie uitgevaardigd voor een nieuwe werving smethode. De nadruk

lag op een actieve werving: commandanten dienden zelf te gaan werven. Opdat het

Departement van Oorlog niet geheel de controle over hen zou  verliezen, werd bepaald dat de

wervende commandanten niet langer dan negen maanden afwezig mochten zijn. Bovendien

moest de betreffende commandant van te voren toestemming vragen aan het departement. De

mannen die dienst wilden nemen dienden te voldoen aa n een aantal voorwaarden. Ten eerste

moesten ze tussen de 18 en 36 oud zijn indien ze nog geen dienst hadden gedaan. Mannen tot

40 jaar die al wel – naar tevredenheid – dienst hadden gedaan en nog in goede conditie

verkeerden werden eveneens toegelaten. Jo ngens vanaf 14 jaar konden blazers of tamboers

worden, mits zij toestemming hadden van hun ouders. Als laatste waren buitenlanders

eveneens welkom mits zij voldeden aan de bovenstaande eisen. Voor buitenlanders gold nog

een extra regeling, namelijk dat zij  ten minste twee jaar in Nederland hadden gewoond. Ter

bevordering van de dienst werden maatregelen bedacht waardoor soldaten geprikkeld moesten

worden om de diensttijd met één of meerdere engagementen te verlengen. Hiertoe zouden

eretekens in het leven worden geroepen, evenals een hogere soldij.136

De effecten van deze maatregelen zijn helaas moeilijk te achterhalen. Het is bekend

dat de sterkte van het Nederlandse leger gedurende de jaren 1820 vrijwel stabiel is gebleven.

Hieruit zou geconcludeerd kunnen w orden dat de maatregelen een verwaarloosbaar effect

hebben gehad. Voor de legersterkte is de creatie van het kader -militieleger ingrijpender

geweest. De desertie nam ten gevolge van de hervormingen sinds 1819 enorm af. Halverwege

de jaren 1820 lag het aantal deserties rond de tien per twee weken. Er waren enkele

uitschieters tot iets meer dan honderd deserties per twee weken. 137

134 Spits, Metamorfose, 184
135 Santegoets, “Eenheid en scheiding”, 228
136 NA Algemeen Staatssecretarie, toegangsnummer 2.02.01 , inv. nr. 6580, nr 23 4 april 1821
137 NA Algemeen Staatssecretarie, toegangsnummer 2.02.01, inv. nr. 6624-6627
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Gedurende de jaren 1820 werd eveneens de rest van het leger omgevormd tot een

kader-militieleger. In 1819 was de tweede wet op de m ilitie alleen van kracht op de infanterie.

Op 9 augustus 1823 werd bepaald dat ook de bereden artillerie niet enkel door vrijwilligers

zou worden bemand. De cavalerie  volgde op 3 december 1824 en de genie pas op 27 mei

1828. De artillerie en trein waren al  uitsluitend opgebouwd uit milici ens;138 vrijwilligers

waren te dun gezaaid voor dergelijk werk.

De landmacht was niet als enige aan hervormingen onderhevig. Het Departement van Oorlog

zelf werd eveneens hervormd. In 1815 was het Departement opgesplitst in  twee

hoofdafdelingen. Deze verdeling werd in 1818 ongedaan gemaakt. Het Departement was

inefficiënt, zowel door de inrichting als door de organisatie . Wellington had hier al zijn

bezorgdheid over uitgesproken . Het Departement van Oorlog was in 1814 onder het bewind

van J.W. Janssens slecht opgezet. De militaire organisatie van de Zuidelijke Nederlanden

onder leiding van Tindal was niet minder slecht opgezet. 139 Het bestuur van het Departement

van Oorlog werd nu ondergebracht bij een Secretaris van Staat voor de Zaken van Oorlog.140

Binnen het Departement veranderde ook het een en ander. Ten eerste werd per 1 maart 1819

de functie van Adjudant-Generaal vervangen door die van Commissaris -Generaal. Aan de

bevoegdheden van de functie veranderde niet veel. Ten tweed e werd er een belangrijke

personele verandering doorgevoerd. Piepers, hoofd van het Departement sinds 1815 stond

gedurende 1817 onder grote druk van  de Tweede Kamer. Onder zijn bestuur was er sprake

geweest van enorm financieel wanbeleid. Jaarrekeningen wa ren onvolledig of ontbraken in

het geheel. De financiële crisis van 181 8/1819 maakte zijn positie onhoudbaar. Willem I heeft

nog enige tijd Piepers weten te behouden. In 1818 moest hij echter h et veld ruimen; hij werd

vervangen door de Zuidelijke Nederland er A.C.J.G. graaf d’Aubremé. D’Aubremé zou in

1819 de functie van Commissaris -Generaal van het Departement van Oorlog op zich nemen.

Deze functie zou hij tot 1826 vervullen , waarna hij eervol werd ontslagen. In de jaren dat hij

Commissaris-Generaal van het Departement van Oorlog was , heeft d’Aubremé het financiële

wanbeleid met succes weten aan te pakken. Daarnaast liet hij het legervormingstelsel eindelijk

goed functioneren.141

138 Van Dam van Isselt, Krijgswezen, 13
139 Colenbrander, Gedenkstukken. Zevende deel, eerste stuk , 235
140 Beth, De departementen van algemeen bestuur gedurende het tijdvak 1798 -1907, (Groningen, 1907) 77
141 Schoenmaker, B., en P. Peucker, Plein 4. De geschiedenis van een logement en een departement , (Den Haag,
1996) 56
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D’Aubremé was echter geen sterke persoonlijkheid waardoor veel zaken aan zijn

aandacht konden ontsnappen. Eén van die zaken was een schandaal rond de vestingen aan het

“Zuidelijk Frontier”. In 1825 stortte het buskruit magazijn van de vesting te Yperen in. 142 Dit

leidde tot vragen over de kwaliteit van de vestingen waarmee Nederland een eventuele Franse

aanval mee tegen moest houden. D’Aubremé besloot een onderzoek in te laten stellen naar de

kwaliteit van de vestingen, te beginnen te Oostende. Ook de overige vestingen dienden

onderzocht te worden.143 Opmerkelijk is het feit dat eind 1825 e en rapport van Doorman van

een “onderzoek nopens de staat der fortificatiën ”144 aan het Zuidelijk Frontier werd

aangehaald. Het onderzoek was al voltooid in 1822. Het stuk van d’Aubremé over dit rapport

omvatte niets wat twijfels opriep over de kwaliteit van  de vestingen. De gebeurtenis te Yperen

kwam zodoende als een enorme verrassing. Internationaal bracht de kwestie eveneens

beroering. Wellington stuurde kolonel Jones op onderzoek uit toen hij halverwege 1826 via

een omweg lucht kreeg van de zaak. 145 De conclusie van Wellington was dat sommige

aannemers slecht werk hadden geleverd. De betreffende vestingwerken die tekortkomingen

vertoonden waren in zeer korte tijd gebouwd. In enkele gevallen was het leggen van de

funderingen totaal mislukt. 146 Charles Bagot, de Engelse ambassadeur in de Nederlanden

sprak over “rogueries” in een brief aan de toenmalige Engelse Minister van Buitenlandse

Zaken George Canning.147

D’Aubremé werd in 1826 opgevolgd door de tweede zoon van Willem I, prins

Frederik. Hij nam tot 1830 de dagelijkse leiding van het Departement op zich. 148 Frederik

bewees een goed organisator te zijn. Hij zette zich onder andere in voor het verbeteren van het

militaire onderwijs. De oprichting van de Koninklijke Militaire Academie in 1828 was een

product van Frederiks beleid.149

De schutterijen dienden volgens Willem I eveneens te worden hervormd. De koning had ten

behoeve van die hervorming verscheidene wetsvoorstellen gedaan in 1820 en 1821 maar deze

werden door de Tweede Kamer herhaaldelijk afgewezen. Het vo ornaamste punt van kritiek

was de vermeende last die de nieuwe regelingen aan de schutters zouden opleggen. Willem

wilde de schutterijen qua opzet niet veranderen; de verdeling in dienstdoende en rustende

142 NA Algemeen Staatssecretarie, toegangsnummer 2.02.01 , inv. nr., 6571
143 NA Algemeen Staatssecretarie, toegangsnummer 2.02.01 , inv. nr., 6580
144 NA Algemeen Staatssecretarie, toegangsnummer 2.02.01 , inv. nr., 6571
145 Colenbrander, Gedenkstukken. Negende deel, eerste stuk, 10
146 Ibidem, 10
147 Ibidem, 9
148 Schoenmaker, Plein 4, 58
149 Ibidem, 57
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schutterijen bleef intact. De jaarlijkse lichting v oor de dienstdoende schutterij wilde Willem I

vergroten van twee op de honderd tot één op de driehonderd inwoners. 150 Voor de Tweede

Kamerleden was dit aantal te hoog. Ook de oefening die Willem I voor ogen had – eens per

week twee uur wapentraining – werd door de meerderheid van de Tweede Kamerleden als te

zwaar geacht.

Het tweede wetsontwerp diende Willem I in 1821 in. Het belangrijkste verschil met

het eerdere ontwerp was de verlaging van de jaarlijkse lichting naar twee per honderd

inwoners.151 Ook dit ontwerp haalde het niet. De lasten werden nog steeds te hoog geacht.

Een herziening van deze verzie moest het eveneens afleggen ondanks de enorme

lastenvermindering voor de schutterijen. Exercities zouden halverwege juni beginnen en

halverwege oktober eindigen, twee weken later en twee weken eerder dan in het eerdere

voorstel. Tevens werden de wapenoefeningen ingekort naar eens per twee weken. 152 De

jaarlijkse inspecties van militieofficie ren werden eveneens afgeschaft. Toch was het vo or de

Tweede Kamer niet genoeg en werd het wetsvoorstel met grote meerderheid verworpen. 153

In 1827 diende Willem I een nieuw wetsontwerp in maar dit werd aanvankelijk net als

de eerdere ontwerpen in 1820 en 1821  afgewezen. Het leek op wetmatigheid dat ingediende

wetsontwerpen ter hervorming van de schutterij  vervolgens afgewezen werden.

Desalniettemin paste Willem I zijn ontwerp weer aan. Na vurige betogen werd deze wet

uiteindelijk wel aangenomen. Gedurende de jaren 1820 was blijkbaar een andere wind gaan

waaien waardoor de nieuwe  wet op de schutterij nodig werd geacht, niet alleen door de

koning maar eveneens door de Staten -Generaal. De schutterijen werden gedurende de jaren

1820 steeds meer beschouwd als de reserve voor het leger. De verslagen van de Tweede

Kamerdebatten geven een duidelijke beeld over hetgeen  gedurende de jaren 1820 hetzelfde

was gebleven en van hetgeen veranderd was.

Vrijwel alle voorstanders van het wetsvoorstel verkondigden dat het van oudsher de

plicht was van elke burger om in tijden van oorlog de wapens o p te nemen en het vaderland te

verdedigen. Dit was een oude gedacht die in de Pacificatie van Gent en de Unie van Utrecht

was opgenomen. Burgers hadden zich tijdens de Tachtigjarige Oorlog hevig verzet tegen de

Spanjaarden; indien een nieuwe vijand het Vad erland zou binnen vallen, zouden de burgers

wederom de wapens opnemen – was de gedachte.154 Allen deelden deze gedachte. Voor

150 Handelingen, 1819-1820, b414
151 Handelingen, 1820-1821, b245
152 Ibidem, b253
153 Ibidem, b261
154 Handelingen, 1826-1827, 150
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tegenstanders van het wetsontwerp vormde de Tachtigjarige Oorlog voldoende bewijs om een

zo klein mogelijke schutterij te onderhoude n.155 Hiermee vergaten ze echter dat oorlogv oering

in 250 jaar enorm was veranderd. Legers waren beter getraind en bovendien omvangrijker.

Dit vroeg om een grotere en goed getrainde defensieve macht. In tijden van nood was

niemand gebaat bij paniek, maar wel bij discipline en gevechtsvaardigheid. Volgens de

voorstanders van het wetsontwerp konden beide zaken gemakkelijk worden verkregen door de

voorgestelde training, namelijk eens per twee weken twee uur wapentraining. De training

diende voorbij te zijn voordat de zon onder ging.156 Het ontwerp voldeed aan alle eisen aldus

enkele sprekers: het ontwerp zorgde voor zo weinig mogelijk financiële en personele lasten op

de bevolking. Daarnaast, en dit was tevens het belangrijkste, zorgde het wetsontwerp voor een

grote en goed geoefende krijgsmacht. 157

De betogen tijdens de zittingen van de Tweede Kamer waren enerzijds gebaseerd op

praktisch en anderzijds op nationalistische overwegingen. Allen wezen op de taak die iedere

Nederlander had in tijden van nood, namelijk he t Vaderland verdedigen zoals dat door de

Vader des Vaderlands tegen de Spanjaarden was gedaan  tijdens de Tachtigjarige Oorlog .

Deze burgerplicht was middels de grondwet bepaald volgens de Pacificatie van Gent. De

historie gaf echter slechts het belang aan en vormde niet de legitimering van de nieuwe

schutterijwet. Een spreker stelde de vraag wat de waarde is van een Rijk dat zich niet

verdedigen kan. Een andere spreker gaf toe dat oefeningen een bepaalde belasting vormden

op de bevolking, maar wees tevens op de noodzakelijkheid ervan: “ Met Belgen en Batavieren

tot één volk te vereenigen, heeft Europa het afwenden van gelijke onheilen in het vervolg

beoogd, en zij zullen, hier houd ik mij van verzekerd, deze billijke verwachting niet willen

teleurstellen”158. Uit dit citaat blijkt zowel de noodzaak als de wil om de rol van bufferstaat

tot Europa’s tevredenheid te vervullen. Zonder een groot en geoefend leger zou dit

onmogelijk zijn. Eén spreker durfde te beweren dat het bestaan van de schutterijen een

gunstig effect had op de buitenlandse betrekkingen van het koninkrijk en deze voor een

oorlog zou kunnen behoeden. 159 Hoewel deze laatste opvatting niet geheel opgaat, gaf deze

toch aan wat de overwegingen waren van een of meerdere Tweede Kamerleden.

Over de belasting die de schutterij zou vormen voor de samenleving werd ook in 1827

hevig gedebatteerd. Nog steeds waren sprekers van mening dat door een kleinere loting de

155 Handelingen, 1826-1827, 134
156 Ibidem, b22
157 Ibidem, 128
158 Ibidem, 147
159 Ibidem, 152
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schutterijdienst een kleinere belasting vormde voor de samenleving. De frequentie van

wapenoefening was al gehalveerd onder druk van de kamer. Eens per twee weken zouden de

dienstdoende schutters wapenoefeningen moeten ondernemen van maximaal twee uur. Deze

dienden – net als in het wetsvoorstel van 1821 – voorbij te zijn voordat de zon onder was. Eén

spreker in de Tweede Kamer verklaarde vanuit eigen ervaring  dat dit geen zware belasting

was. Bovendien hadden de dienstdoende schutterijen enkel te taak om de orde te bewaren

zolang het Vaderland niet werd bedreigd. In feite was de schutterij zodoende een soort

politiemacht, zij het enkel inzetbaar in uitzonderlijke gevallen . In geval van brand diende de

schutterij eveneens in actie te komen , maar een dergelijke situatie werd eveneens als

uitzonderlijk beschouwd.160 De toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken, Van

Gobbelschroy, verdedigde de wet. Hij beaamde dat het doel van een nieuwe schutterijwet

moest zijn het zorgdragen voor een zo laag mogelijk last voor de burgers. Volgens hem

voldeed de wet hier volledig aan. De actieve schutterijen zouden uit slechts 28.000 mannen

bestaan, volgens Van Gobbelschroy een laag aantal. Minder mannen zouden juist zorgen voor

een zwaardere belasting omdat de taken hetzelfde zouden blijven. Van Gobbelschroy

verklaarde bovendien dat een plaatsvervanger meer kostte dan zelf de  dienst uit te zitten.161

De schutterijen vormden geen nieuw fenomeen, dat blijkt wel uit de vele verwijzingen

naar de Pacificatie van Gent en de Unie van Utrecht. Eén spreker, de heer Beelaerts van

Blokland, sprak zich uit over een vermeende verkeerde opv atting van het begrip “van ouds”.

“Van ouds” had iedere burger de plicht om het land te verdedigen. Doordat de tijd echter

nieuwe eisen stelde aan het militaire wezen, dienden de schutterijen op een andere leest te

worden geschoeid. Dit hing eveneens samen  met de andere opbouw van de Nederlandse

maatschappij vergeleken met  die van de zestiende en zeventiende eeuw. Volgens Beelaerts

diende niet gewacht te worden tot een oorlog eenmaal daar was. Voorbereiding was volgens

hem het belangrijkste.162 Impliciet verwees hij hiermee naar de gedachte van Vegetius: “Igitur

qui desiderat pacem, praeparet bellum ” (Dus hij die vrede wil, bereidt een oorlog voor).

Willem I’s legeropbouw in de eerste jaren van het Verenigd Koninkrijk was hierop gebaseerd ,

maar werd tegen gehouden door een Tweede Kamer die geleid werd door financiële

overwegingen. De toenmalige wijze van legeropbouw was zeer kostbaar  maar dat deed niets

af aan het belang van een grote Nederlandse legermacht . Nu, in 1827, werd de schutterij

gezien als een goedkope manier om het leger op sterkte  te krijgen en te houden.

160 Handelingen, 1826-1827
161 Ibidem, 171-172
162 Ibidem, 165
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Er bestonden meningsverschillen over de samenstelling van de schutterij. De opzet

van de schutterij was dat mannen met enkele bezittingen, waardig om te verdedigen, de dienst

op zich zouden nemen. Daarnaast bestond het idee dat oudere schutters meer natuurlijk

overwicht hadden en zodoende de rust beter konden bewaren. In tijden van rust betekende dit

dat mannen van gemiddelde leeftijd schutterijdienst hadden. In tijden van oorlog zouden

vooral de jongeren worden opgeroepen. Anderzijds werd wel betoogd dat iemand die op

jongere leeftijd schutterijdienst zou moeten vervullen in verhouding vroeger klaar was. Met

vroeger klaar werd bedoeld klaar voordat er al een gezin was gesticht. 163 Plaatsvervanging

was slechts beperkt mogelijk. Bedienden en armen mochten geen schutterijdienst doen. 164 Het

voorstel van een enkele spreker om de militie meer de taken van de schutterij op te nemen

was door de beperkte regeling gemakkelijk af te wijzen. 165 De militie bestond immers voor

een groter deel dan de schutterij uit arme(re) lieden. Als armen al geen schutterijdienst

mochten doen, dan was het wel erg inconsequent om wel de nationale militie in te schakelen.

De nieuwe wet werd uiteindelijk op 4 februari 1827 aangenome n met 57 tegen 39

stemmen. Onder de tegenstemmers bevonden zich hoofdzakelijk Zuidelijke

afgevaardigden.166 Waarom dit precies het geval was, is niet met zekerheid te zeggen. Het is

niet expliciet gezegd maar vermoedelijk werden in 1827 ook in het Zuiden sch utterijen

ingevoerd. Uit de debatten van 1820 blijkt namelijk dat het Zuiden enkel een marechaussee

kende ter handhaving van orde en rust .167 In tijden van rust werd de marechaussee daarvoor

als toereikend beschouwd.168

Willem I had tot het begin van deze periode nog niet te maken gehad met een dergelijke

politieke tegenstand als die van de Tweede Kamer  ten aanzien van de begroting . De

tienjaarlijkse begroting was één van de weinige zaken waarover de Tweede Kamer mocht

meebeslissen. Door een samenspel van o mstandigheden werden Willem I ’s begrotings-

voorstellen tweemaal verworpen. Willem I hoopte  op dezelfde wijze door te gaan;  dat wil

zeggen, veel geld uitgeven aan defensie. Door nieuwe financiële problemen voorafgaand aan

de debatten was de Kamer niet meer bereid hieraan toe te geven. Bovendien was er in jaren

geen oorlog meer gevoerd dus diende er volgens de Kamer juist bezuinigd te worden op

defensie.

163 Handelingen, 1820-1821, b435
164 Handelingen, 1826-1827, b70-b71
165 Ibidem, 166
166 Ibidem, 171
167 Handelingen, 1819-1820, 434
168 Ibidem, 445
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Legerhervormingen waren deels het gevolg van deze eis tot bezuiniging. Aan de

andere kant moest het leger hervormen om de macht te worden die de mogendheden  wensten.

Om zowel een sterk leger op te bouwen als te bezuinigen werd de armee opgenomen in de

militie. Zodoende werd een begin gemaakt aan de vorming van een kader -militieleger. Dit

proces werd voltooid met het ontslag van de Zwitsers regimenten in 1829. Het belangrijkste

aan de hervormingen was misschien wel het terugdringen van de desertie. Tot 1819 was de

desertie enorm. Daarna zakte het aantal tot onder de vijftig, enkele uitzonderingen

daargelaten.

De beschreven periode van dit hoofdstuk kende het hoogtepunt van het Verenigd

Koninkrijk. Niet alleen was er sprake van een grotere internationale vrijheid zoals in het

vorige hoofdstuk naar voren is gekom en, ook was er intern sprake van een toenemende

stabiliteit. De economie trok aan en de legeropbouw ging eindelijk lopen. De hervormingen

leken hun vruchten af te werpen.
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4. Opstand en deling, 1828-1830.

Een periode van meer internationale bemoeienis trad aan door toenemende onrust binnen het

Verenigd Koninkrijk. Het probleem van de Franse réfugés bestond nog steeds; daar kwam nu

een krachtige oppositiebeweging bij. Willem I wist geen geschikte oplossingen te bedenken

voor de interne problemen. De jul irevolutie in Frankrijk zou als een katalysator we rken voor

de opstand van de Belgen. Over de toekomst van het V erenigd Koninkrijk had Willem I nu

niets meer te zeggen; alles lag nu in de handen van de mogendheden.

4.1. Constitutionele crises en gedwongen concessies.

Tegen het einde van de jaren 1820 kw am er een einde aan de economische, sociale en

politieke stabiliteit.169 Tot 1828 had de oppositie nauwelijks een vuist kunnen maken tegen

het bewind van Willem I vanwege sterke onderlinge verdeeldheid. In december 1828 keerde

het tij. De aanvankelijk onvere nigbare zuidelijke katholieken en liberalen sloten een

“monsterverbond” , om met de woorden van A.J. Vermeersch te spreken.170

De liberalen riepen al sinds de creatie van het V erenigd Koninkrijk om ministeriele

verantwoordelijkheid. De katholieke kerk zette  zich aan de andere kant af tegen de kerk- en

onderwijspolitiek van Willem I. Samen waren ze tegen de taalwet die in 1819 was

aangenomen en in 1823 in werking moest treden. Volgens deze wet diende in openbare zaken

de Nederlandse taal gesproken en geschrev en te worden. In 1819 was hier al verzet tegen

maar zonder resultaat. Met creatie van het monsterverbond werden steeds meer petities

ingediend. Al in de lente van 1829 draaide de oppositie op volle toeren. 171 Nieuw aan deze

oppositiebeweging was de verbindin g van taal met religie. Frans stond nu synoniem voor

katholiek en Nederlands voor protestants. 172 Juist dit maakte het verbond tussen de

katholieken en liberalen duurzaam. Willem I werd steeds meer gedwongen concessies te doen

maar hij weigerde ministeriele verantwoordelijkheid door te voeren. In het voorjaar van 1830

zag Willem I zich wel gedwongen de taaldwang te herroepen en andere concessies te doen op

onderwijsgebied.173

169 Amersfoort, “The Nineteenth Century” , 55
170 Vermeersch, Vereniging, , 51 en 55
171 Ibidem, 58
172 Tamse, Staats- en natievorming, 133
173 Santegoets, “Eenheid en scheiding”, 237
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In 1829 diende er opnieuw gedebatteerd te worden over een nieuwe tienja arlijkse

begroting. Gezien de economische achteruitgang werden bezuinigingen geëist door de Staten -

Generaal. Vooral de defensiebegroting moest het ontgelden. Om de Tweede Kamer al

enigszins tevreden te stellen, had Willem I op 28 december 1828 bevolen dat de Zwitserse

regimenten uit Nederlandse dienst zouden worden ontslagen. 174 Waar de Staten-Generaal in

1819 op aan had gedrongen, werd nu eindelijk doorgevoerd. Nieuwe regimenten dienden de

afgedankte Zwitsers wel te vervangen, maar deze regimenten zouden wel goedkoper z ijn.175

De debatten zouden nog spannender worden dan in 1819. 176 Het Zuiden was al sterk

gekant tegen de oneerlijke financiële verdeling. In 1816 vormde de belastingopbrengst uit het

Zuiden veertig procent van de totale belastingopbrengsten. Daar stond slecht s twintig procent

aan uitgaven ten gunste van het Zuiden tegenover. Hoewel de uitgaven gedurende de jaren

niet verhoogd werden, steeg de belastingopbrengst uit het Zuiden tot vijftig procent. 177

Bovenop deze ontevredenheid kwam het rapport over het “Amortisa tiesyndicaat”.

Het Amortisatiesyndicaat werd gezien als voornaamste oorzaak van de slechte

financiële situatie. Het Amortisatiesyndicaat was door de koning in de jaren 1820 opgericht.

Het moest dienen als middel voor de koning om gemakkelijk in korte tijd  aan veel geld te

kunnen komen. Het syndicaal sloot veel nieuwe leningen af die niet werden afgelost. Uit een

rapport was dan ook gebleken dat de staatschuld door het syndicaat enorm was toegenomen.

Dit betekende een breuk tussen de koning en het Zuiden. 178 In de Tweede Kamer werd tijdens

de debatten geopperd om de begroting voor het Amortisatiesyndicaat op te nemen op de

tienjaarlijkse begroting. Zo zouden de kosten ervan gemakkelijker in de hand gehouden

kunnen worden.179 Bovendien zou er dan meer duidelijkhe id zijn ten aanzien van de

werkelijke bedragen die in het syndicaat omgingen. Dit was namelijk voor de Tweede Kamer

een groot raadsel tot de verschijning van het rapport.  Om met de woorden van Tweede

Kamerlid Clifford te spreken: “ Onze wezenlijke financiële staat en vooral het kunstgewrocht,

genaamd Amortisatie-syndicaat, blijft voor ons omsluierd ”180.

De Tweede Kamerleden beklaagden zich over de grote ondoorzichtigheid van de

begrotingsvoorstellen. Eén spreker vroeg om de jaarlijkse begroting samen met de

174 NA Algemeen Staatssecretarie, toegangsnummer 2.02.01, inv. nr. 6580
175 Amersfoort, Koning en Kanton, 246
176 Bornewasser, J.A., “Het Koninkrijk der Nederlanden 1815 -1830” in: Algemene Geschiedenis van Nederland
(Weesp, 1983) 248
177 Luiten van Zanden, Nederland 1780-1914, 128
178 Ibidem, 127
179 Handelingen, 1828-1829, 678
180 Ibidem, 674
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tienjaarlijkse begroting te kunnen zien. Zo zou er meer duidelijkheid ontstaan over de

geplande uitgaven. Keer op keer werden de voorstellen afgekeurd.

Door de strenge winter van 1829 zag Willem I zich genoodzaakt enkele belastingen te

herroepen: de wet op het maalrecht in december 1829 en de wet op slachtrecht in  oktober

1830. De belastingen op zout en bier bleven echter een te zware last dus veel effect sorteerden

de maatregelen van Willem I niet. Bovendien waren zijn belastingverlagingen aan de late

kant; vooral de wet op slachtrecht was als mosterd na de maaltijd. Deze hervormingen raakten

de kern van het probleem niet, namelijk de onvrede over de hoogte van de belastingen en de

kosten die Willem I maakte voor het leger en de koninklijke entourage. 181

Halverwege 1830 kwamen de ontwikkelingen reeds in een stroomversnelling door de

julirevolutie in Frankrijk.182 De opstand leidde tot de val van de Franse regering en de

vervanging van koning Charles X door Louis Philippe 183. Binnen Europa leidde dit tot

vergrootte spanningen en ongerustheid, in  het V erenigd Koninkrijk in het bijzonder. De

Nederlandse ongerustheid werd  niet in de laatste plaats veroorzaakt door de Franse réfugés

die nog steeds in het Zuiden vertoefden. Hoewel er geen aanleiding was tot oorlog, w as er wel

sprake van bezorgdheid voor een eventuele geweldsuitbarsting. De nieuwe Franse regering

had duidelijk te kennen gegeven niet op oorlog uit te zijn; de positie van de Franse bevolking

daaromtrent was echter nog onduidelijk. Nederland kreeg echter wel de opdracht vanuit

Engeland om zo stil mogelijk de grens met Frankrijk te versterken. 184 E.C.G. de la Costa, de

Minister van Binnenlandse Zaken riep op tot dubbele waakzaamheid ten aanzien van de

buitenlanders die naar Nederland kwamen. Ook minister van Justitie C.F. Van Maanen

adviseerde de koning dit.185 Hij opperde maatregelen om de rust te bewaren, maar was niet

expliciet in wat deze maatregelen moesten inhouden. Rust bewaren was essentieel omdat de

ontevredenheid in het Zuiden nog niet was afgenomen. 186

Toch kwam het volk in oproer . Op 24 augustus zou de verjaardag van de koning

feestelijk worden gevierd. Door de circulatie van briefjes waarin blijk werd gegeven van een

mogelijke revolutie werden een aantal feestelijkheden opgeschort. De opvoering op 25

augustus van de opera La muertte de Portici van Daniel Auber te Brussel ging wel door.187 De

181 Tamse, Staats- en natievorming, 127-128
182 Amersfoort, “The Nineteenth Century” , 55
183 McKay, J.P., B.D. Hill en J. Buckler , A history of western society. Seventh edition  (Houghton Mifflin
Company, 2003) 774
184 Colenbrander, Gedenkstukken. Negende deel, e erste stuk, 63
185 Colenbrander, Gedenkstukken. Negende deel, tweede stuk, 828
186 Colenbrander, Gedenkstukken. Negende deel, eerste stuk , 47
187 Hoeven, H. van der, De Belgische Beroerte. De Tiendaagse Veldtocht en de scheuring der Nederlanden 1830 -
1839 (Amsterdam, 1973) 36
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opera vormde de aanleiding van de Belgische opstand . Het publiek applaudisseerde hevig bij

het stuk getiteld Amour sacré de la patrie. Velen gingen hierna de straa t op zonder het einde

van het stuk af te wachten. Het leger en politie keken besluitelo os toe hoe een woedende

menigte naar het pand van de krant Nationale trok om daar vernielingen aan te richten.

Vervolgens werd evenzeer  het huis van de directeur van de Nationale, Libry, geplunderd. Ook

het huis van Van Maanen was het doelwit van de woedende menigte. Van Maanen had

zichzelf zeer impopulair gemaakt; hij was als minister van justitie namelijk verantwoordelijk

voor de vervolgingen van dagbladen  en van oppositieleider De Potter.188 Aanvankelijk

werden hier slechts de ramen ingegooid. Later werd zijn huis alsnog geplunderd. 189 Het huis

van Van Maanen werd beschermd door het hoofdbureau van de marechaussee  dat aan de

andere kant van de straat lag. Deze ondernam echter niets tegen de oproerkraaiers.190 Hoewel

er te Brussel een leger van 1.200 man was gelegerd werd er niets ondernomen om de orde te

herstellen. De orde werd pas de volgende dag hersteld toen Brusselse notabelen zelf een

burgerwacht hadden ingesteld. 191

Falck geloofde niet dat de opstand enige kans van slagen had. Zoals Falck dit

verwoordde: “De belhamels, zoo ver men ze kent of gissen kan, zijn, dunkt mij,  te zeer

uiteenloopend in soort en bedoelingen om, zoodra zijn aan zich zelven overgelaten zijn, zich

over hunne maatregelen te kunnen verstaan ”. Volgens hem was het een idee om de

opstandelingen uit te laten razen in plaats van actie te nemen. Het gevolg daarvan was echter

dat Frankrijk op die manier tijd en ruimte kreeg om geld en eventueel manschappen in  België

te kunnen sturen.192

De burgerwacht wierp zich op als politieke macht door een brief met de grieven van

het Belgische volk aan de koning te overhandigen. Ten eerste werd het ontslag van Van

Maanen geëist. Tevens diende er een nieuw kiessysteem te ko men. De Tweede Kamer telde

evenveel Zuidelijke als Noordelijke afgevaardigden terwijl het Zuiden een grotere bevolking

had. Daarnaast had het Zuiden minder kiesgerechtigden vanwege het censuskiesrecht.

Hierdoor werd het Zuiden dubbel benadeeld. Ten derde e iste de burgerwacht dat de Hoge

Raad in het Zuiden moest worden gevestigd. Als laatste werd het einde van de

dagbladvervolging geëist.193 De grondwet stelde vrijheid van drukpers; door de problemen

met de Franse réfugés werden steeds meer dagbladen verboden door de kroon.

188 Vermeersch, Vereniging, 64-65
189 Van der Hoeven, Belgische beroerte, 36
190 Vermeersch, Verenging, 77
191 Ibidem, 78
192 Colenbrander, Gedenkstukken. Tiende deel, vierde stuk , 113
193 Van der Hoeven, Belgische beroerte, 38
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Belastingverlagingen werden geëist, vooral op de slacht en op brood. Op 29  augustus vertrok

een afvaardiging met deze eisen naar Den Haag. In Brussel werd echter de 30  augustus een

Raad van de burgerwacht ingesteld. Hiermee werd tegelijk d e Nederlandse driekleur

vervangen door het rood-geel-zwart van Zuid Brabant.194 Willem I gaf toe aan de Brusselse

afvaardiging de Staten-Generaal bijeen te laten komen in een buitengewone zitting op 13

september. Hij weigerde echter tot concessies te worden gedwongen.195

De koning gaf opdracht aan de prins van Oranje met een leger naar Brussel te trekken

om de taak van de burgerwacht over te nemen. Hier mee verergerde hij de situatie echter. Het

gerucht dat Nederlandse troepen naar Brussel trokken zorgde voor grote beroering in de stad.

Het volk startte met het oprichten van  talrijke barricades. In plaats van met de bij Vilvoorde

gelegerde troepen naar Brussel te trekken , koos de prins ervoor alleen te gaan om met de

burgerwacht te onderhandelen. De burgerwacht eiste wederom het ontslag van Van Maanen ,

die daarop zelf zijn ontslag indiende.

Enkele dagen later werd de wens van de Zuidelijken duidelijk. De opstand, die

begonnen was als een arbeidsoproer uitte zich nu als een politieke omwenteling tegen Willem

I.196 De burgerwacht  eiste de administratieve scheiding van Noord en Zuid. Wel zou het

Zuiden trouw blijven aan de Oranjedynastie. De prins verklaarde zich bereid dit aan de koning

voor te leggen. Wellington verklaarde teleurgesteld te zijn in deze acties va n de prins, die zich

vijftien jaar eerder een goed pupil had getoond. Volgens Wellington had de prins de

monarchie verspeeld door de macht van de burgerwacht te erkennen. Elke concessie leidde nu

tot meer eisen. Er was sprake van een stroomversnelling. 197

Radicalen binnen de Brusselse burgerwacht werden steeds meer voorstander van een

voorlopig bewind. C. de Gerlache, de leider van de katholieke oppositie in de Staten -

Generaal198, raadde dit af. Volgens hem zou dat oorlog betekenen. Oorlog zou niet goed zijn

volgens hem omdat alleen de Nederlanders alle middelen in handen hadden om een oorlog te

kunnen voeren. In feite was dit niet helemaal waar , maar dat wist De Gerlache op dat moment

nog niet. Veel Zuidelijke militairen waren alles behalve trouw aan de kroon . Toen deze

troepen opgeroepen werden, bleven velen van hen thuis. Een conflict dreigde hoe dan ook

toen op 5 september bleek dat ongeveer honderdvijftig gewapende Luikenaren op weg waren

194 Van der Hoeven, Belgische beroerte, 39
195 Ibidem, 41
196 Dhondt, J., Nieuw geluid over 1830 (Brussel: De Vlaamsche Gids, 1951) 7
197 Van der Hoeven, Belgische beroerte, 45
198 Vermeersch, Vereniging, 58
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naar Brussel. Toch werd er vanuit Brussel nog een afvaardiging naar de Staten-Generaal

gestuurd op 13 september. Van het voorlopige bewind werd nog even afgezien. 199

Willem had besloten dat de volksvergadering moest beslissen over de eventuele

administratieve scheiding tussen de landsdelen. Op 29 september werd over de eis en gestemd.

Een gescheiden bestuur werd overeengekomen.200 Ontwikkelingen in Brussel gedurende de

periode van de statenvergadering zorgden echter voor een andere stand van zaken. Burgers

hadden de burgerwacht ontwapend en alle wettige autoriteiten h adden de stad verlaten. Vanaf

20 september heerste er anarchie. Prins Frederik had 17 september van de koning het bevel

gekregen om met het leger op te rukken naar Brussel. Hij was op dat moment bij Antwerpen

gelegerd. Hij wachtte echter enkele dagen alvorens hij m et zijn leger richting Vilvoorde

terugmarcheerde.  Door dit uitstel wisten de Brusselaren de barricades te versterken.

Bovendien kregen zo meer opstandelingen de kans vanuit andere Belgische steden naar

Brussel af te reizen.201

De prins ging op 23 september tot de aanval over. Het plan was goed opgezet. Vanuit

vier richtingen werden belangrijke stadspoorten aangevallen. Het doel hiervan was de

verdediging zoveel mogelijk te verspreiden. Het leger van de prins bestond voor een groot

gedeelte uit redelijk geoefende soldaten. Aan de aanval deden eveneens Zuidelijke soldaten

mee. In totaal beschikte de prins over ongeveer 8.900 man , waarvan ongeveer 7.200

infanteristen. De aanval verliep aanvankelijk voorspoedig. Het park werd spoedig bereikt, zij

het met enige verliezen. Hier werd echter de eerste tactische fout gemaakt. Het leger

verzuimde het Koningsplein te bezetten. Het Koningsplein was van cruciaal strategisch

belang om de lager gelegen binnenstad te kunnen controleren. De opstandelingen kregen nu

de tijd om barricades op te richten  rond het plein. Aan het einde van de dag bleek dat twee

van de vier aanvallen gedeeltelijk waren geslaagd. De andere twee waren uitgelopen op een

fiasco. Er was nu sprake van een patstelling. Het leger trachtte enkele malen teve rgeefs alsnog

het Koningsplein te bezetten. Tijdens de nacht van 26 op 27 september trok het leger zich

terug.202

De 24ste werd de Administratieve Commissie in Brussel opgericht. Dit was een soort

voorlopig bewind. Vanaf de 26 ste was dit voorlopige bewind in functie. Het bewind riep alle

Belgische soldaten op de opstand te steunen. Om dit kracht bij te zetten werden alle soldaten

van hun eed aan de koning ontslagen. Het gevolg was massale desertie van Belgische

199 Van der Hoeven, Belgische beroerte, 52
200 Ibidem, 57
201 Ibidem, 61
202 Ibidem, 66
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militairen. Ook enkele hoofdofficieren liepen over. Het leger raakte zodoende in volledige

verwarring.203

In oktober kwam in verscheidene Belgische garnizoensteden de bevolking in opstand.

In Namen kwam het tot een gevecht tussen de bevolking en het garnizoen. In andere gevallen

sloten de garnizoenen zich bij de opstand aan. Uiteindelijk trokken de garnizoenen zich

terug.204 Alleen in Antwerpen kreeg de opstand geen voet aan de grond205. Eind oktober

schaarde echter ook Antwerpen zich achter de opstand. De Nederlandse bevelhebber Chassé

besloot over te gaan tot het bombarderen van Antwerpen na gevechten met opstandelingen.

Volgens Van der Hoeven betekende dit bombardement dat de breuk tussen de Belgen en

Nederlanders definitief was. 206 Feitelijk was dat al het geval vanaf het eerste moment dat er

bloed vloeide, namelijk met de aanval op Brussel een maand eerder.

4.2. Internationale inmenging.

De Europese status quo die in 1815 was gecreëerd leek nu in gevaar. Willem I vroeg de

mogendheden op 28 augustus om hulp als dat nodig zou zijn. Hij beschuldigde Frankrijk

hierbij van het uitlokken van de opstand. Een werkelijke Franse inmenging zou volgens het

Verdrag van Aken uit 1818 een casus foederis betekenen. De mogendheden zouden zichzelf

dan genoodzaakt zien om militaire hulp te sturen. Willem I kreeg de gewens te hulp echter

niet. Frankrijk vormde volgens Engeland niet meer dezelfde dreiging als in 1815. Bovendien

was er geen aanleiding voor een casus foederis. De andere mogendheden waren evenmin

bereid of in staat om militaire hulp te bieden. 207

De mogendheden gingen rekening houden met een eventuele deling van het Verenigd

Koninkrijk. Een deling zou immers een kleine aanpassing zijn van het in 1815 gecreëerde

Europese statenstelsel. Wel zou met een eventuele scheiding een einde komen aan de

bufferstaat tegen Frankrijk. Met het oog op een eventuele scheiding ontstond in het Noorden

bezorgdheid over de toekomst. Er werd verwacht dat België onder invloed zou komen te staan

van de Franse politiek. Daarnaast zou de Antwerpse haven nadelig zijn voor de Noordelijke

handel. De grootste bezorgdheid ging echter over het bestaansrecht van een kleine staat. Een

dergelijke staat als Nederland zou zonder België over te weinig geld en een te kleine

203 Van der Hoeven, Belgische beroerte, 69 en 71
204 Ibidem, 72
205 Ibidem, 73
206 Ibidem, 77
207 Van Sas, Bondgenoot, 306
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bevolking beschikken om een leger van enige betekenis op de been te houden. De ge dachte

was dat het onmogelijk zou worden om onafhankelijkheid te behouden : “[…] want Holland

kan niet behouden blijven, indien het zonder magt, zonder vermogen, zonder welvaart, en

zonder aanzien zijn moet”208.  Tevens werd gevreesd dat gewestelijke conflict en zouden

ontstaan door verschillende belangen. 209 Vermoedelijk werd met dit laatste teruggegrepen

naar de tijd van de Republiek waarin er een conflict bestond tussen Holland en Zeeland aan de

ene kant en de oostelijke provincies aan de andere kant ten aanzi en van het te voeren

internationale beleid. De oostelijke provincies waren georiënteerd op het continent terwijl

Holland en Zeeland juist maritiem waren georiënteerd. Holland kon echter het beleid bepalen

dankzij haar machtspositie.

Op 4 oktober 1830 startte in Londen een conferentie  met als doel de problemen in het

Verenigd Koninkrijk op te lossen . Bij aanvang werd geëist dat de Nederlandse troepen

Antwerpen dienden te verlaten. Maastricht bleef wel in Nederlandse handen. Op 25 november

kwam de conferentie ten einde. De koers die de mogendheden zouden gaan varen was echter

nog niet geheel duidelijk. Ontwikkelingen in de Engelse politiek zorgden ervoor dat de

Belgische positie bij de onderhandelingen steeds gunstiger werd. Een nieuwe regering onder

leiding van Wellington was sinds eind september al voor een administratieve scheiding van

het Verenigd Koninkrijk. In naam van de nieuwe Engelse regering erkende de minister van

Buitenlandse Zaken, Lord Palmerston, op 20 december de Belgische onafhankelijkheid. 210

Pas in het nieuwe jaar werden enkele protocollen uitgevaardigd; de eerste op 20

januari 1831. Hierin werd gesteld dat België een eeuwigdurende neutraliteit zou genieten; dat

voor Nederland de grenzen van 1790 zouden gelden; dat Luxemburg niet bij België zou

worden gevoegd; dat de scheepvaart op de Schelde vrij werd gesteld;  dat in Limburg een

uitwisseling van steden zou plaatsvinden en dat de staatsschuld van het Verenigd Koninkrijk

gelijk over beide landen werd verdeeld . Vooral dit laatste punt was zeer on eerlijk tegenover

België. Een enorm deel van de Nederlandse staatsschuld stamde immers nog uit de tijd van de

Republiek. Niet onverwacht werd dit protocol door België verworpen. Op de 27 januari

verscheen een nieuw protocol maar dit was evenmin erg gunstig voor de Belgen. Willem I

accepteerde beide protocollen. In het Noorden bestond echter verontwaardiging over de

houding van de mogendheden. Er werd van de mogendheden een gewapende interventie

verwacht. J.R. Thorbecke vergeleek de situatie van het V erenigd Koninkrijk zelfs met de

208 Colenbrander, Gedenkstukken. Tiende deel, vierde stuk , 267
209 Ibidem, 264-266
210 Van der Hoeven, Belgische beroerte, 83
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Poolse deling van 1795.211 Natuurlijk was het Verenigd Koninkrijk niet te vergelijken met

Polen. Polen bestond al enkele eeuwen terwijl het V erenigd Koninkrijk net vijftien jaar jong

was.

De mogendheden discussieerden over de persoo n die het koningschap van België op

zich moest nemen. Verschillende namen werden genoemd maar over geen van hen ontstond

overeenstemming. Aanvankelijk werd geopperd de prins van Oranje voor te dragen. Willem I

accepteerde dit echter niet. De kandidaten die  de mogendheden naar voren schoven, waren

allemaal op een of andere manier verbonden aan een mogendheid. Het was voor Engeland

vooral zaak om te voorkomen dat de Franse kandidaat , de hertog van Nemours,  op de troon

zou komen. Frankrijk mocht namelijk niet teveel invloed krijgen in België, laat staan  de kans

krijgen om België in te lijven.212 De Belgische regering koos aanvankelijk voor de Franse

kandidaat. Een nieuwe Belgische regering stapte echter van deze koers af. Frankrijk werd

ingewisseld voor Engeland als belangenbehartiger van België. Leopold van Saksen Coburg

maakte nu kans op de troon. Een nieuwe Franse premier accepteerde deze kandidaat. 213 Op 4

juni werd Leopold voorwaardelijk tot koning gekroond , waarna hij op 21 juli officieel werd

ingehuldigd.214

De begrotingsdebatten van 1829 verliepen voor Willem I problematischer dan die van 1819.

Willem I had de pech dat zich wederom financiële tegenslagen voordeden vlak voor de

aanvang van de nieuwe begrotingsdebatten. In 1819 had de koning niet veel concessie s

hoeven doen; in 1829 was hij niet meer zo gelukkig. Vooral de enorme schuld die het

Amortisatiesyndicaat had gemaakt werd gezien als de boosdoener. De protesten tegen de

verhoogde staatsschuld werd vooral afgereageerd op de defensiebegroting. De concessi es die

Willem I deed werden opgevolgd door nieuwe eisen voor concessies. Er was sprake van een

vicieuze cirkel.

De opstand beëindigde het Verenigd Koninkrijk. Hoewel het laatste nog niet was

gezegd, was het wel duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk in zi jn oorspronkelijke vorm niet

meer zou wederkeren. Willem I had niet kunnen zorgdragen voor een “innige e n complete”

vereniging. Hiermee had hij niet voldaan aan een fundamentele voorwaarde voor de

vereniging van Noord en Zuid. Het bestaan van het Verenigd Koninkrijk heeft nooit een innig

karakter gehad. Steevast is er oppositie gevoerd, hoofdzakelijk tegen de regeringsopbouw

211 Van der Hoeven, Belgische beroerte, 87
212 Ibidem, 89
213 Ibidem, 89
214 Ibidem, 90
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maar ook tegen de schendingen van persvrijheid. Tot 1829 heeft die oppositie echter geen

vuist kunnen maken.

 De opstand zorgde voor een vergrote bemoeienis van de mogendheden ten aanzien

van het Verenigd Koninkrijk. Aanvankelijk werd de opstand gezien als een binnenlands

probleem waar de regering een oplossing voor diende te vinden. Willem I had de Fransen de

schuld gegeven van het ontstaan van de opstand. Dit zou een casus foederis betekenen. De

mogendheden zagen dit echter anders. Willem I was niet meer in staat de feiten onder ogen te

zien. Hij wilde aanvankelijk koste wat kost het Rijk behouden. Hij had gehoopt plaats te

kunnen nemen bij de mogendheden; een scheiding zou die droom onmogelijk maken. Later

stemde hij toch in met een scheiding van Noord en Zuid. Over de voorwaarden van die

scheiding bleef Willem I zijn eigen ideeën hebben , waardoor de kwestie zich bleef

voortslepen.
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5. Oorlog met België.

De opstand leidde al snel tot het besef bij Willem I dat actie noodzakelijk was. De reguliere

troepen konden de opstandelingen niet tot de orde roepen. Dit was funest voor de Noordelijke

onderhandelingspositie. Het Zuiden leek ste rker dan het Noorden en zou betere voorwaarden

voor de scheiding kunnen afdwingen. Voordat werkelijk tot actie over zou worden gegaan,

ging echter nog een aanzienlijk lange voorbereidingsperiode vooraf.

5.1. Zuiveringen en creatie van een Noord -Nederlands leger.

Op 27 augustus werden alle dienstplichtigen met verlof teruggeroepen. 215 Tevens werden de

soldaten van de lichting 1826 tot een langere diensttijd verplicht. Alles werd gedaan om over

een zo groot mogelijk leger te beschikken  in geval van oorlog. Vanaf 4 oktober werden zelfs

voorbereidingen getroffen om de landstorm op te roepen. 216 Een dag later riep Willem I op tot

algemene vrijwillige wapening. Na aanvang van de Belgische opstand kozen de Belgische

soldaten massaal de zijde van de opstandelingen. Vo or het Noorden betekende dit dat een

vrijwel geheel nieuw leger opgebouwd diende te worden. 217 Door een vlaag van

nationalistische sentimenten meldden zich uit alle lagen van de bevolking vrijwilligers aan;

van onderwijzers tot studenten en zelfs politici me ldden zich aan. Niet alle schutters die

werden opgeroepen deelden de nationalistische gevoelens van de vrijwilligers. Velen

weigerden op te komen. De jagers van  Kamerlid Van Dam van Isselt – niet te verwarren met

auteur W.E. van Dam van Isselt – kregen de taak deze schutters op te sporen zodat ze alsnog

hun taken zouden vervullen. 218

Het Nederlandse leger verkeerde in een beroerde toestand in het najaar van 1830. Het

moraal was slecht, evenals de bevoorrading en verzorging. Ten grondslag hieraan lag het hoge

desertietal onder Zuidelijk soldaten alsmede de aanzienlijke nederlaag die het leger in Brussel

had geleden. Actie moest volgens generaal Chassé worden ondernomen om het leger weer op

de rails te krijgen. Het hoge desertietal was niet alleen het gevolg v an nationalistische

sentimenten; de dienstverlenging van de lichting van 1826 speelde eveneens een belangrijke

rol. Ook generaal Saksen-Weimar sprak zijn zorgen uit. Volgens hem was de slechte staat van

215 NA Algemeen Staatssecretarie, toegangsnummer 2.02.01 inv. nr. 6580
216 Van Dam van Isselt, Krijgswezen, 19-20
217 Schoenmakers, Plein 4, 58
218 Van der Hoeven, Belgische beroerte, 95
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het moraal ook een gevolg van de constante terugtocht  zonder de mogelijkheid terug te

slaan.219 Volgens Saksen-Weimar mocht Nederland zich gelukkig prijzen dat de Belgen geen

goedgetrainde vijand vormden anders was het Nederlandse leger al vernietigd geweest.

Saksen-Weimar stelde een aantal oplossingen voor. E r dienden beloningen te worden

uitbetaald; soldaten moesten weer het idee krijgen gewaardeerd te worden. Daarnaast stelde

hij voor de lichting van 1826 te ontslaan. Het was beter minder soldaten te hebben met een

lager desertietal dan meer soldaten met een  hoger desertietal. Desertie was funest voor het

moraal van de troepen. Korpsen dienden weer voltall ig gemaakt te worden. Soldaten moesten

indien nodig opnieuw worden uitgerust. 220 Alle veranderingen vroegen om veel geld. De

Kamer keurde de ingediende begrot ing echter unaniem goed.221

De legeropbouw verliep vlotter dan in 1814/1815 het geval was geweest. Na iets meer

dan een half jaar werd zelfs de grootte van het leger tijdens het Verenigd Koninkrijk

benaderd. Op 16 november 1830 bestond het Noordelijke leger  nog maar uit 60.182 man;

twee weken later was daar een aantal van bijna 10.000 man bijgekomen. Vervolgens zou in

anderhalve maand nog eens 15.000 man aan het leger worden toegevoegd waardoor de teller

op 85.663 man kwam te staan. 222 Opmerkelijk is dat in de  staten van sterkte van deze periode

geen melding meer werd gedaan van deserties. Verliezen door ziekte en dood werden nog wel

aangegeven.

Gedurende acht maanden verbeterde de toestand van het Nederlandse leger

zienderogen. Belangrijk voor het moraal op  korte termijn was het bombardement van

Antwerpen. Chassé had met succes een vuist gemaakt tegen de opstandelingen. De scheiding

was daarmee zekerheid geworden , maar het is niet ondenkbaar dat zonder het bombardement

de scheiding ook plaats zou hebben gevo nden. Op de lange termijn was de snelle

legeropbouw en het fanatisme van veel vrijwilligers van groot belang. Aan de vooravond van

de Tiendaagse Veldtocht kende Nederland een moreel en fysiek sterk leger. Het leger was

bovendien goed uitgerust. Op  22 juli inspecteerden de koning en kroonprins de troepen bij de

legerplaats Rijen. Beiden waren zeer tevreden over de kwaliteit en geest van de soldaten. De

soldaten legden nog een eed af in het bijzijn van de kroonprins; de koning was op dat moment

echter al vertrokken.223

219 Colenbrander, Gedenkstukken. Tiende deel . vierde stuk, 256
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5.2. Tiendaagse Veldtocht.

Na de ‘mislukte’ onderhandelingen bij de Londense conferentie in het voorjaar van 1831

besloot Willem I tot actie. Via onderhandelingen kon hij niet krijgen wat hij wenste. De zou

oorlog een scheiding niet ongedaan kunnen maken; daarvoor was er al teveel gebeurd. Oorlog

zou echter wel een middel zijn om zijn onderhandelingspositie te verbeteren. Maanden lang

waren er militaire voorbereidingen getroffen voor een eventuele oorlog. Willem I beschikte

nu over 87.416 man224, waarvan ongeveer 50.000 voor de bezetting van garnizoenen. 225 Hij

hield uiteindelijk 37.340 man over voor veldoperaties. Ook de schutterijen waren

gemobiliseerd; deze leverden achttien – in totaal 13.265 man – van de totaal negenendertig

bataljons die deelnamen aan de oorlog. Zeven van de in 1830 opgerichte vrijwilliger skorpsen

maakten eveneens deel uit van het veldleger. 226 De kwaliteit van deze troepen , zowel de

schutters als de vrijwilligers, was bijzonder wisselend. Afhankelijk van de officieren konden

de schutters hetzelfde niveau halen als de militie. 227

Willem I maakte zich geen zorgen om de kwaliteit van zijn leger, ondanks de

nederlaag in Brussel het voorgaande jaar. Willem beschikte nu over een vrijwel geheel

vernieuwd leger waarvan het moraal uitstekend was. Bovendien had dat nieuwe leger zich

lang kunnen voorbereiden op een oorlog. Vooral voor de gemobiliseerde schutterijen was

deze trainingstijd erg van belang. Schutterijen hadden nooit veel training gehad doordat de

Tweede Kamer steevast klaagde over  de vermeende last ervan voor de bevolking. Ook vanaf

1827, toen de schutterijen steeds meer werden beschouwd als de legerreserve, werd de

training nauwelijks geïntensiveerd. Training was dus essentieel , wilden de schutterijen enige

waardevolle bijdrage kunnen leveren.

Willem I beschikte over een competente generale staf die een goed aanvalsplan had

opgesteld. Het plan was gebaseerd op “strategische doorbreking”. België had twee legers, het

Maasleger, gelegerd tegenover Maastricht en het Scheldeleger, gelegerd tegenover

Antwerpen.228 Tussen deze legers lag een militair vacuüm. De opzet van de Nederlandse

strategie was de twee Belgische legers te scheiden door met een legermacht in het vacuüm te

trekken. Vervolgens zouden de Belgische legers één voor één uitg eschakeld moeten

worden.229

224 NA Departement van Oorlog toegangsnummer 2.13.01, inv. nr. 14602
225 Amersfoort, “The Nineteenth Century”, 57
226 Van Dam van Isselt, Krijgswezen, 20
227 Amersfoort, “The Nineteenth Cent ury”, 57
228 Van der Hoeven, Belgische beroerte, 101
229 Ibidem, 101-102
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Het Nederlandse invasieleger bestond uit drie divisies infanterie , waarvan elke divisie

opgebouwd was uit twee brigades, een divisie cavalerie, een afdeling artillerie, genietroepen

en een reservedivisie infanterie. De Eerste Divisie onder leiding van luitenant-generaal baron

Van Geen was gelegerd te Breda en telde circa 9.700 man. In deze divisie waren onder andere

de jagers van Van Dam van Isselt opgenomen alsmede de compagnie flankeurs van de

Groningse Hogeschool. De Tweede Divisie stond onder leiding van luitenant-generaal hertog

van Saksen-Weimar en telde ongeveer 9.300 man. In deze divisie waren onder andere de

koninklijke en Utrechtse jagers opgenomen. Deze div isie was gelegerd te Rijen en vormde de

hoofdmacht van de aanval.  De Derde divisie stond onder leiding van luitenant -generaal

Meijer en was gelegerd te Eindhoven. Deze divisie telde ongeveer 8.100 man. Aan deze

divisie waren de vrijwillige Leidse jagers toegevoegd. De reservedivisie stond onder leiding

van luitenant-generaal Cort-Heijligers. Deze divisie bestond vrijwel geheel uit schutters. In

vooruitgeschoven vestingen  beschikte Willem over een extra 18.000 troepen , waarvan 4.000

in Antwerpen en 6.000 in Maastricht. 230

Op 2 augustus ving de strijd aan. 231 Een dag eerder was in Antwerpen de witte vlag

vervangen door de Nederlandse driekleur. Hiermee werd een strijd al aangekondigd. Op 2

augustus werd de Engelse minister van Buitenlandse Zaken Palmerston verwittigd van de

zojuist begonnen militaire operatie. De Engelse regering was totaal verrast door de

Nederlandse aanval. Niets had erop geduid dat Willem I een dergelijke stap zou nemen. 232

Nadat de troepen de grens  waren overgetrokken kregen de E erste en Tweede Divisies

te maken met vijandelijk geweervuur, waarna de Belgen zich terugtrokken. Beide divisies

rukten op richting Turnhout.  De opmars verliep voorspoedig. Het terrein kende nauwelijks

hindernissen en er waren nauwelijks versterkte plaatsen. 233 Deze waren immers allemaal

gelegen aan de zuidgrens van België. De eerste divisie trok iets meer richting Antwerpen om

zodoende de hoofdmacht af te schermen voor een eventuele aanval van het Scheldeleger. Op

3 augustus werd Turnhout ingenomen waarna een dag rust werd gehouden. Het doel van de

rust was om de Belgen in de waan te l aten dat Antwerpen het hoofddoe l was. Na de rustdag

konden de Eerste en Tweede divisies ongehinderd oprukken waardoor de strategische

doorbreking een feit werd. De internationale gemeenschap vroeg om de vijandelijkheden te

stoppen. Hoewel al wel was aanget oond waartoe het Nederlandse leger in staat was, werd aan

230 Van der Hoeven, Belgische beroerte, 101-104
231 Amersfoort, “The Nineteenth Century”, 56
232 Colenbrander, Gedenkstukken. Tiende deel, eerste stuk, 208
233 Van der Hoeven, Belgische beroerte, 102
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deze oproep nog geen gehoor gegeven. 234 Generaal Chassé, gelegerd in de citadel te

Antwerpen, kreeg het verzoek tot een staakt het vuren. Hoewel het niet aan hem was om

daartoe te beslissen ging Chassé akkoord met een wapenstilstand. Hem was verteld dat Franse

troepen België waren binnengetrokken; dat was echter totaal niet het geval. Chassé bleek

overbluft door de Belgische onderhandelaars.

Op 7 augustus kwam de Derde Divisie in beweging om het Maasleger te verslaan. Het

Maasleger stond onder leiding van Daine  en telde ongeveer 14.500 man Doordat het

Maasleger verdeeld opereerde was de effectieve sterkte ongeveer 10.000 man . Daine diende

in het Nederlandse leger, maar schaarde zich achter de Belgische  opstand. Daine had een

bliksemcarrière gemaakt van tamboer tot generaal. Zijn rang maakte hem echter nog geen

goede officier. Daine was ongedisciplineerd en kon bij zijn troepen evenmin discipline

afdwingen.235 Het Belgische leger telde veel soldaten met ve el ervaring, maar deze waren

door de gebrekkige discipline niet veel waard. Krijgstucht deed denken aan de Noordelijke

“onderdrukking”. In tegenstelling tot het Nederlandse leger had het Belgische leger sinds eind

1830 geen ontwikkelingen meer doorgemaakt.  Het Belgische leger had  bovendien een

gebrekkige legerleiding. Er waren zelfs lieden aangesteld tot officier terwijl die nog nooit in

een leger hadden gediend. 236 Al deze zaken voorspelden dat het Nederlandse leger in het

voordeel was. Het Nederlandse leger zou echter geen gebruik weten te maken van de

tekortkomingen van de vijand.

Een brigade van de Derde Divisie stuitte op het Maasleger bij Hasselt. Daine maakte

een grove fout door de Nederlandse brigade voor twee gehele divisies aan te zien. Dankzij

deze fout kon de Nederlandse brigade wegkomen en hulp zoeken bij enkele andere brigades.

De volgende dag werd opnieuw getracht met het Maasleger in aanraking te komen.237

Ondertussen werd hevig gevochten tussen de Belgen en het Maastrichtse leger nabij Riempt

in de richting van Tongeren. Door hevig Belgisch verzet besloot Van Boecop, bevelhebber

van de Maastrichtse troepen te velde, tot terugtrekking.238 De Derde Divisie en het Maasleger

ontmoetten elkaar bij Kermpt  in de buurt van Hasselt . Na een hevige strijd hadden de Belgen

het slagveld gewonnen. De Nederlandse troepen hadden zich teruggetrokken door dat generaal

Meijer de Belgische sterkte verkeerd had ingeschat. De Derde Divisie dacht tegen het gehele

234 Colenbrander, Gedenkstukken. Tiende deel, vierde stuk, 543
235 Van der Hoeven, Belgische beroerte, 105
236 Ibidem, 97-98
237 Ibidem, 113-116
238 Ibidem, 118
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Maasleger te vechten terwijl het slechts om een vooruitgesch oven groep ging.239 De volgende

dag besloot luitenant-generaal Meijer de inmiddels terugtrekkende Belgische troepen te

achtervolgen. Het Belgische leger werd  ingehaald en grote verliezen toegebracht.240 De

achtervolging werd echter niet doorgezet vanwege het v ermoeden dat het Scheldeleger ,

ongeveer 15.000 man sterk, was vrijgekomen.241 Daarnaast dreigde Franse militaire

interventie. Koning Leopold vroeg de Fransen een dag later inderdaad om militaire hulp. Op

zijn verzoek marcheerden 50.000 Fransen troepen België  binnen.242

Bij Leuven volgde nog een bloedige slag. Hierbij hadden de Nederlandse troepen

gemakkelijk de overhand kunnen krijgen als ze gebruik hadden gemaakt van de artillerie en

de reservedivisie. Dit werd echter verzuimd , waardoor de slag maar moeizaam werd

gewonnen door de Nederlandse troepen. Uiteindelijk kwam het tot een overeenstemming met

de bevelhebbers van Belgische troepen in Leuven. De stad werd aan de Nederlanders

overgedragen. Ondanks dit akkoord werden de Nederlandse troepen buiten Leuven nog

gebombardeerd vanuit de stad waarop de artillerie alsnog de stad bestookte. 243 Dit vormde het

laatste wapenfeit van enige betekenis. Lord Russell, een Engelse gezant , had de strijdende

partijen opgedragen de vijandelijkheden te stoppen. Franse troepen bevon den zich bovendien

in België, waardoor continuering van de strijd geen optie meer was. Willem I had namelijk

verklaard niet met Frankrijk te willen “oorlogen”.

Twaalf augustus was de veldtocht voorbij. Door heel Nederland werden honderd

saluutschoten afgevuurd ter ere van de overwinning. 244 De oorlog was moeizaam verlopen

ondanks matige weerstand van de Belgische legers. Toch was er sprake van een overwinning.

Nederlands troepen waren tot diep in België doorgedrongen.

5.3. Nasleep.

De Nederlandse troepen hadden hun doel bereikt, namelijk de diplomatie kracht bijzetten door

België aan te vallen. De gevolgen van de oorlog waren goed merkbaar aan de Londense

conferentietafel in het najaar van 1831. Een jaar eerder was België sterk en Nederland zwak;

239 Van der Hoeven, Belgische beroerte, 133
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na de Tiendaagse oorlog waren deze rollen omgedraaid. 245 Na enkele weken van

onderhandelingen werden op 15 oktober de nieuwe voorwaarden voor de scheiding naar

buiten gebracht, de 24 Artikelen. De integriteit van de Noordelijke Nederlanden werd erkend.

Aan de andere kant gold voor België een, door iedereen erkende, eeuwigdurende

neutraliteit.246 Volgens deze voorwaarden werd het Waalse deel van Luxemburg bij België

gevoegd. In ruil daarvoor behield Nederland Maastricht plus Limburg over de Maas. Hiertoe

moest Nederland wel toestemming krijgen van de Duitse Bond , waarvan Luxemburg deel uit

maakte. De vaart over de Schelde werd vrijgegeven. Volgens de mogendheden was dit

cruciaal voor België. De staatsschuld werd niet langer eerlijk gedeeld. Wel zou België

jaarlijks 8,5 miljoen gulden aan rentelast overnemen van Nederland. Tevens dienden een

aantal vestingen te worden verwoest. 247 Hiermee was definitief een einde gekomen aan de

fysieke buffer tegen Frankrijk.

In België ontstond een felle discussie over de artikelen tussen tw ee groepen, de

“Rijpen” en de “Groenen”. De Rijpen waren hier in de meerderheid. Zij waren voor aanname

van de artikelen. Veel gunstigere voorwaarden zou België ook niet meer kunnen krijgen. Op

15 november ondertekende België het nieuwe verdrag. Willem I weigerde echter het nieuwe

verdrag te ondertekenen.248 Door het verloop van de Tiendaagse Veldtocht meende hij nu het

recht te hebben op een hereniging van Noord en Zuid. Rusland, Pruisen en Oostenrijk leken

hier in mee te gaan. Frankrijk en Engeland hadden h et verdrag echter al ondertekend. Willem

verspeelde door zijn eigenwijsheid wederom de welwillendheid van Engeland op te komen

voor Nederlandse belangen. De houding van Engeland was voor en tijdens de jaren van het

Verenigd Koninkrijk essentieel geweest vo or de mogelijkheden van dit Rijk. Een goede

relatie was daartoe onontbeerlijk. Willem weigerde dit in te zien en heeft daar de wrange

vruchten van moeten plukken. Aan de andere kant is het maar de vraag hoe wrang die

vruchten werkelijk waren. Het Verenigd Koninkrijk is nooit een heel geslaagd experiment

geweest. Alleen gedurende de jaren 1820 heeft het Rijk een poging gedaan tot bloei te komen ,

maar de groeiende problemen tegen het einde van die jaren maakten daar gemakkelijk een

einde aan. Uiteindelijk waren beide landsdelen zeer blij van elkaar verlost te zijn. Alleen

Willem I was niet blij; hij zag zijn visie van Nederland als een potentiële Europese

mogendheid in rook opgaan.

245 Colenbrander, Gedenkstukken. Tiende deel, eerste stuk, 223
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248 Amersfoort, “The Nineteenth Century”, 58
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De opstand zorgde voor een vlaag van nationalisme in beide delen van het Ver enigd

Koninkrijk, alleen niet op de wijze zoal s Willem I dat had willen zien. Door de opstand bleek

dat het leger geen nationaliserende factor was gebleken binnen het Verenigd Koninkrijk.

Zuidelijke soldaten schaarden zich achter de opstand nadat deze had aangevangen. Beide

landsdelen waren blij  van de andere verlost te zijn. Het was duidelijk dat Willem I de

landsdelen niet tot een eenheid heeft weten te smeden. De oproep van Willem I tot vrijwillige

wapening kreeg veel gehoor, in verhouding zelfs meer dan  in de jaren 1813-1815 het geval

was geweest. De opstand bleek een grotere nationaliserende invloed te hebben dan de slag bij

Waterloo had in 1815.

Door oorlog te voeren tegen België hoopte Willem I een betere onderhandelingspositie

te verwerven. Hoewel de oorlog niet heel voorspoedig verliep was deze wel succesvol; het

doel werd behaald. Bij de conferentie te Londen in het najaar van 1831 waren de

scheidingsvoorwaarden voor het Noorden gunstiger dan voor de Tiendaagse Veldtocht. Voor

Willem I waren ze echter niet gunstig genoeg. Hij was nu van mening dat hij wederom

zeggenschap moest krijgen over het Zuiden. De mogendheden gingen hiermee niet akkoord.

De scheiding was echter niet meer terug te draaien.
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Conclusie:

Met de scheiding van het Verenigd Koninkrijk kwam een einde aan de taak die dit Rijk van de

Europese mogendheden had gekregen. Gedurende het bestaan van het Verenigd Koninkrijk

hebben de koning en de regering alles in hun macht gedaan om het koninkrijk zo sterk en

welvarend mogelijk te maken zodat dit zijn internationale taak kon vervullen.

Binnen de Nederlandse politiek was er regelmatig sprake geweest van strijdige

belangen tussen de koning enerzijds en de Staten -Generaal anderzijds. Vanwege  enkele

artikelen in de grondwet heeft de koning la ng niet altijd zijn wil door kunnen drukken. Dit

was vooral het geval ten aanzien van de tienjaarlijkse begroting, de militie en de schutterijen.

Het voorstel van Willem I voor de tienjaarlijkse begroting diende door de Staten -Generaal te

worden goedgekeurd. Omdat de begroting één van de weinige terreinen was waar de Staten -

Generaal enige invloed op kon uitoefenen, hebben ze zich twee keer krachtig en met succes

opgesteld tegen de koning. Ook ten aanzien van de militie en schutterijen hebben de Staten -

Generaal zich laten gelden.

Financieel kende het Verenigd Koninkrijk een slechte start. Het  kampte met een

enorme schuldenlast die deels nog stamde uit de tijd van de Republiek. Het nieuwe koninkrijk

had echter alle potentieel om economisch sterk te worden. H et koninkrijk had de beschikking

over een bloeiende Zuidelijke industrie. Daarnaast bezat het koloniën die als afzetmarkt

konden dienen. Doordat Willem I echter op te grote voet regeerde, steeg de staatsschuld in

plaats van dat deze werd afgelost. De State n-Generaal hebben alles binnen hun macht gedaan

om te zorgen dat de staatsuitgaven werden beperkt. Ten aanzien van de debatten voor de

tienjaarlijkse begroting moet gezegd worden dat de Staten -Generaal dit met succes hebben

gedaan. De eerste ronde debatten  in 1819 zorgden voor concessies op de defensiebegroting.

Een verlaging van tien procent werd gerealiseerd. De tweede ronde debatten verliep nog

moeizamer voor Willem I. Doordat er toen echter een sterke oppositiebeweging was

opgestaan, moest Willem I nog meer concessies doen. Deze concessies waren voor een deel

echter ook staatkundig van aard.

Het Verenigd Koninkrijk startte eveneens met een enorme achterstand op militair

gebied. Toen Nederland onafhankelijk werd verklaard had het geen leger van enige bet ekenis.

Twee jaar later waren de Verenigde Nederlanden wel in staat een leger op de been te brengen

in de strijd tegen Napoleon, maar erg gemakkelijk ging dat nog niet. De jaren daarna groeide
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het leger langzaam. Uiteindelijk kon toch een leger opgebouwd w orden van ongeveer 102.000

man.

Het is de vraag of het Verenigd Koninkrijk militair wel was opgewassen voor zijn

taak, namelijk het tegenhouden van een eventuele aanval. Wellington had gesteld dat het

Verenigd Koninkrijk minstens 50.000 man te velde moest kunnen brengen. Met een leger van

102.000 man was dat haalbaar, zelfs als alle manschappen die nodig waren voor

garnizoendienst daarvan af waren getrokken. Het duurde echter voor dat aantal was bereikt.

Zelfs in 1818 toen de mogendheden hun troepen uit Fra nkrijk terugtrokken, beschikte het

Verenigd Koninkrijk nog niet over voldoende manschappen. De geheime clausule die de

mogendheden aan het Verdrag van Aken hadden gekoppeld leek dan ook geen overbodige

luxe. Naar alle waarschijnlijkheid had het Verenigd Ko ninkrijk op dat moment een Franse

aanval niet kunnen stoppen.

Vanaf het moment dat het Verenigd Koninkrijk wel kon beschikken over een veldleger

van 50.000 man was het de vraag of het land wel berekend was op zijn taak. Naar alle

waarschijnlijkheid nog steeds niet. De militaire training voor de militie en schutterijen waren

door de Staten-Generaal zo licht mogelijk gehouden. Pas vanaf de Belgische opstand werd de

training geïntensiveerd. Voor de Tiendaagse Veldtocht hebben de legereenheden lang kunnen

oefenen. De Staten-Generaal verzette zich daar toen niet tegen. Zelfs extra geld werd

toegezegd. Het lijkt erop dat de Staten -Generaal Willem I steevast hebben tegengewerkt bij

Willem I’s streven naar een zo krachtig mogelijk leger. De Staten -Generaal hadden daar hun

redenen voor; achteraf gezien waren dat zeer legitieme redenen. Frankrijk heeft immers geen

nieuwe pogingen ondernomen de Nederlanden te veroveren. Pas vanaf het moment dat er zich

werkelijk de kans voordeed dat er oorlog zou kunnen komen , hebben de Staten-Generaal

Willem I vele toezeggingen gedaan ten behoeve van het leger.

Internationaal heeft het Verenigd Koninkrijk zich gedurende zijn bestaan steeds beter

weten te manifesteren. Alleen de Rijnvaartkwestie zou uiteindelijk negatief uitpakken.

Gedurende de jaren 1820 kreeg het koninkrijk steeds meer internationale speelruimte waar het

gretig gebruik van heeft gemaakt. Internationaal beleid was echter vooral gericht op het

behalen van economische voordelen. In de voetsporen van Engeland tredend hee ft het

Verenigd Koninkrijk zich commercieel weten te manifesteren in onder andere Zuid Amerika.

Aan machtspolitiek heeft het koninkrijk zich hoofdzakelijk willen onttrekken.

Nationaal – daarmee wordt bedoeld de nationalisering van het Noorden en Zuiden –

heeft het Verenigd Koninkrijk tekortgeschoten. De twee landsdelen verschilden voor de

vereniging in hoge mate van elkaar; na de vereniging zijn de verschillen nauwelijks
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verminderd. Gedurende het bestaan van het Verenigd Koninkrijk was belangenstrijd

hoofdzakelijk verdeeld door nationale grenzen. Dit was onder andere te zien aan het

ontwerpen van een belastingstelsel gedurende de jaren 1810. Het lukte niet om beide

landsdelen te nationaliseren. Gedurende de jaren 1820 leek het Verenigd Koninkrijk gezond te

worden; de interne stabiliteit nam immers toe. Toch ging het aan het einde van die jaren

steeds slechter met de opstand en deling tot gevolg. De opstand toonde hoe verdeeld het

Verenigd Koninkrijk werkelijk was. In rap tempo schaarden steeds meer Zuidelij ke steden en

dorpen zich achter de opstand. Alleen Antwerpen en Maastricht bleven als belangrijke

Zuidelijke stad voor het Noorden behouden. Dit was voor een belangrijk deel te danken aan

de garnizoenen die in beide steden gelegerd waren. Ook in het leger was de verdeeldheid

evident; de Zuidelijke soldaten liepen massaal over naar de opstandelingen. Hieruit blijkt dat

het leger geen nationaliserende factor was gebleken.

Kortom: Het is niet gelukt om de twee landsdelen te nationaliseren. Gedurende het

gehele bestaan van het Verenigd Koninkrijk was er sprake van verdeeldheid over ‘nationale’

grenzen. Internationaal heeft het Verenigd Koninkrijk het beter gedaan, met name in

commercieel oogpunt. Ondanks de vele inspanningen van Willem I is het hem evenmin gelukt

om van het Verenigd Koninkrijk een militair sterke macht te maken. Hieraan lagen

hoofdzakelijk binnenlandse oorzaken ten grondslag. Het valt zeer te betwijfelen of het

Verenigd Koninkrijk in staat was geweest om zijn taak naar behoren te vervullen.
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Verantwoording gebruikte bronnen en literatuur.

Ongedrukte bronnen.

Dit stuk is geen verslag van een archiefonderzoek. De omvang van de geraadpleegde

archieven maakt het vrijwel onmogelijk om een alleen hierop gebaseerd stuk te schrijven.

Bovendien is dit stuk beperkt van opzet.  De gebruikte archiefstukken zijn hoofdzakelijk

gebruikt ter illustratie van geaccepteerde feiten. Slechts waar nodig bieden de geraadpleegde

archieven nieuwe of meer precieze informatie. Dit stuk is hoofdzakelijk gebaseerd op

onderzoek in gedrukte bronnen en literatuur. Alle ongedrukte bronnen zijn geraadpleegd in

het Nationaal Archief in Den Haag.

Toegangnummer 2.02.01: Archief “Algemeen staatsecretarie en het Kabinet des

Konings”.

Inventarisnummers: 6571: Brieven uitgegaan van en ingekomen bij de prins van

Oranje, grotendeels betreffende het leger en de

schutterij. 1817-1840

6573: Handelingen van de algemene vergadering van het

hoofdbestuur en afgevaardigden der districtscommissie

van het fonds ter aanmoediging en onders teuning van de

gewapende dienst in de Nederlanden. 1820, 1824, 1837,

1839, 1840

6580: Extracten uit en kopieën van Koninklijke Besluiten

betreffende militaire aangelegenheden, medegedeeld aan

de prins van Oranje. 1819-1840

6620: Staten van de sterkte van het leger en het emplacement

der troepen. 1814-1815

6621: Staten van sterkte. 1816-1817

6622: Staten van sterkte. 1818-1819

6624: Staten van sterkte. 1823

6627: Staten van sterkte. 1826-1827

Toegangnummer 2.13.01: “Gewoon Verbaalarchief van het Departement van Oorlog ,

1813-1945”.
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Inventarisnummer: 14602: “Algemene Sterktestaten van de Armee ”, maandelijkse

emplacements- en sterktestaten van het leger.  1830-1831.

Gedrukte bronnen.

Gedrukte bronnen maken een belangrijk deel uit van dit  onderzoek. Voornamelijk de reeks

van Colenbrander, “Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot

1840” waren een belangrijke bron van informatie. De gedenkstukken zijn een selectie van

Colenbrander en geven dus niet precies aan wat er precies is gebeurd. Toch geven de

gedenkstukken een goede indruk van de overheersende belangen, doelstellingen en

moeilijkheden van de behandelde tijd.

De tweede gedrukte bron die voor dit stuk is gebruikt is de reeks “ Verslag der

Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal”. Zeer uitvoerig zijn hierin de

debatten beschreven omtrent de begrotingsdebatten maar ook omtrent de legerhervormingen.

Vooral voor deze twee onderdelen is naar deze reeks gekeken. De debatten zijn te uitvoerig

om allemaal tot in detail te bestuderen dus is genoegen genomen met een selectie.

Desalniettemin is er een goed beeld verkregen van de wensen en belangen van de koning

enerzijds en de Tweede Kamer anderzijds.

Colenbrander, H.T., Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot

1840. Zevende deel, eerste stuk , 1813-1815 ‘s-Rijks Geschiedkundige Publicatiën grote serie.

(’s-Gravenhage, 1914)

Colenbrander, Gedenkstukken. Zevende deel, tweede stuk (’s-Gravenhage, 1914)

Colenbrander, Gedenkstukken. Achtste deel, eerste stuk, 1815-1825 (’s-Gravenhage, 1915)

Colenbrander, Gedenkstukken. Achtste deel, tweede stuk, (’s-Gravenhage, 1915)

Colenbrander, Gedenkstukken. Negende deel, eerste stuk, 1825-1830 (’s-Gravenhage, 1916)

Colenbrander, Gedenkstukken. Negende deel, tweede stuk (’s-Gravenhage, 1917)

Colenbrander, Gedenkstukken. Tiende deel, eerste stuk, 1830 -1840 (’s-Gravenhage, 1918)
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Colenbrander, Gedenkstukken. Tiende deel, vierde stuk  (’s-Gravenhage, 1921)

Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende de zitting van

1818-1819: De Handelingen en Bijlagen  (J.J.F. Noordziek: ’s-Gravenhage, 1861)

Handelingen van de Tweede  Kamer, 1819-1820. Handelingen en Bijlagen  (J.J.F. Noordziek:

’s-Gravenhage, 1865)

Handelingen van de Tweede Kamer, 1820-1821. Bijlagen (J.J.F. Noordziek: ’s-Gravenhage,

1866)

Handelingen van de Tweede Kamer , 1820-1821. Handelingen  (J.J.F. Noordziek: ’s-

Gravenhage, 1867)

Handelingen van de Tweede Kamer,  1821-1822. Handelingen en Bijlagen  (J.J.F. Noordziek:

’s-Gravenhage, 1871)

Handelingen van de Tweede,  1824-1825. Handelingen en Bijlagen  (J.J.F. Noordziek: ’s-

Gravenhage, 1878)

Handelingen van de Tweede Kamer, 1826-1827. Handelingen en Bijlagen (J.J.F. Noordziek:

’s-Gravenhage, 1883)

Handelingen van de Tweede Kamer, 1828-1829. Handelingen en Bijlagen (J.J.F. Noordziek:

’s-Gravenhage, 1887)

Handelingen van de Tweede Kamer, 1829-1830. Handelingen en Bijlagen (J.J.F. Noordziek:

’s-Gravenhage, 1888)

Handelingen van de Tweede Kamer, 1830-1831. Handelingen en Bijlagen (J.J.F. Noordziek:

’s-Gravenhage, 1889)
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