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Opinie & Debat

Terugkeer Oranje wel degelijl' bevrijdir g
LotteJensenen BartWerheijen
zijn onderzoekers aan de Radboud
Universiteit Nijmegen.

200 jaar koninkrijk
De mythe van '1813' heeft
haar wortels in een latent

vaderlandsgevoel dat door
de Franse bezetting tot
niet te onderschatten

hoogten werd geactiveerd.

^ elaatstetijdzijnveelvraagte-
Y, kensgeplaatstbijdeherden-
/king van 200 jaarKoninkrijk

in 2013. HansVermeulen be-
toogde recentelijkin deze krant dat
de eigenlijke viering in 2015 zou moe-
ten plaatsvinden (O&D, 13 november).
Andere historici relativeren de bete-
kenis van 1813 door te stellen dat het
nationale beeld van 1813 grotendeels
op een mythe zou berusten. Er zou
niet werkelijk sprake zijn geweest van
een bevrijding, zoals wel hetgeval
was inl945.Devestigingvan een
Oranjemonarchie was immers gro-
tendeels het werkvan bestuurders,
die tot in de hoogste regionen had-
den meegedraaid in het Franse be-
stuur. Hun gedrag was allesbehalve
heroisch, maarveeleerpragmatisch.

Dit laatste mag dan waar zijn, er
wordtvoorbijgegaan aan de beleving
van de gewone burgers. Voor hen
moet de bevrijding van 1813 weldege-
lijkvan grote betekenis zijn geweest.
Dat blijkt allereerst uit de golf van va-
derlandslievende gedichten, liederen
en pamfletten die direct na de bevrij-
ding het land overspoelde. Daarin
werd niet alleen afgerekend met de
Franse 'tyrannie', maarwerd de terug-
keervan Oranje uitbundiggevierd.

Die gevoelens kwamen niet uit de
luchtvallen, maar sloten aan bij ge-
voelens van nationale saamhorig-
held, soevereiniteit en culturele iden-
titeit die reeds in de jaren van de Fran-
se bezetting gecultiveerd werden.

Om de betekenis van 1813 goed te
kunnen duiden, is het daarom van be-
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Aankomst prins Willem Frederik in Scheveningen. Toegeschreven aan Jan Willem Pieneman. Pari:iculier bezit

DeFranse
overheersing
eisteeenzware
tol van de
bevoUdng

lang deze verzetscultuur erbij te be-
trekken. Burgers klaagden inwoord
en geschrift over hun ellendige lot,
beschimpten de Fransen en stelden
daar typisch Nederlandse waarden en
normen tegenover. Er ontstond een
sterke behoefte om datgene watver-
loren dreigde te gaan, te koesteren. In
datverzetsdiscours ging Oranje een

steeds nadrukkelijker rol spelen.
De jarenlange Franse overheersing,

met name de periode van de inlijving
(1810-1813), eiste een zware tol van de
bevolking. De economie was volledig
uitgehold, de dienstplicht had veel
Nederlandse jongens aan hun fami-
lies onttrokken en het land stand aan
de rand van de afgrond: 'Holland was
slechts het uitvloeisel der Fransche ri-
vieren, een stukafgespoelde Fransche
modder', zo luidde het cynische com-
mentaarvan een tijdgenoot.

Uitingen van verdriet gingen ge-
paard met de oproep om alles wat als
typisch Nederlands gold - de taal, de
zeden en de geschiedenis - in ere te
houden. De meest uitgesproken plei-
dooien voor het koesteren van de Ne-
derlandse cultuur,vindenwe bij
schrijversalsTollens,Helmers en
Loots. Zo pakte Helmers uit met een
drieduizend verzen lange ode aan

Helmerspakte
uitmeteen
3.000 verzen

langeodeaan
ijnvaderiand

zijn vaderland, De Hollandsche natie
(1812), waarin hij ruime aandacht aan
Willem van Oranje besteedde.

Uitingen van verdriet en verzet, ge-
koppeld aan een pleidooi voor het be-
houdvan Nederlandse eigenheid,
zijn ook temg te vinden in de pamflet-
ten die in de Parijse politie-archieven
bewaard warden. De pamflettisten

Maagden niet alleen over de dien-sc-
plicht, maar ze riepen andere 'patrior-
ten en Bataven' actief op om hunlaat-
ste druppel bloed te geven voor de
glorie van Nassau. Medeburgers wer-
den aangespoord zich te bewapenen.
Het was immers altijd beter te sterven
invrijheid dan te leven als slaven.

Dergelijke pamfletten waren een
centraal medium van de anti-Franse
stem in Nederland. De inhoud duidt
op het bestaan van een 'onderstroom'
van anti-Napoleontische, vaderlands-
lievende sentimenten, dieverdergin-
gen dan onmst over pragmatische
economische belangen en juridische
belemmeringen als gevolgvan de
Fransebezetting.

Vanaf de eerste maanden van 1813
began de hoop op de terugkeervan
de familie Oranje-Nassau een grote
rol te spelen in deze pamfletten.Als il-
lustratiefmaghetvolgendegedicht
gelden, dat een anonieme pamflettist
tot groot ongenoegen van de Franse
politic in de lente van 1813 optekende:
'De arend is geplukt/De Veren zijn gevlo-
gen/Prins Wllem is op weg/Weldra
Oranjeboven!'

Het geschrift is ondertekend met
'Prinsgezind'. Dit pamflet staat niet
op zichzelf, maar past in een veel bre-
dere tendens, zekerwanneerwe er-
van uitgaan dat in de Parijse archie-
ven slechts een fractie van al het clan-
destiene materiaal bewaard is geble-
ven.

Als '1813' een mythe is waarin
Oranje, Nederland, soevereiniteit en
vrijheid aan elkaarworden gekop-
peld, dan werd deze mythe niet pas
geboren in novemberl8l3 - oftijdens
het koningschap van Willem I. Ze
heeft haarwortels tevens in een latent
vaderlandsgevoel dat door de Franse
bezetting werd geactiveerd - tot niet
te onderschatten hoogten.

Dit inzichtvoegt een nieuwe di-
mensie toe aan onzevisie op 1813: bur-
gers vestigden al tijdens het laatste
jaarvan de Napoleontische bezetting
hun hoop op de terugkeervan een
Oranje en ervoeren de bevrijdingwel
degelijk als een verlossing van het
buitenlandse juk. Dat 1813 als het be-
ginpuntvan een nationaleviering
wordt genomen, is dus meer dan te-
recht.


