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In het l"weedc hoofdstuk,'Identiteiten', betoogt

gczancn lijkc ¡¡csch icclcn is vol licf' en locrrl, [n toclr
ook wecr Lwce lallrlcn clic stccds vcrdor viì n clkù8r

afstaan. Zo'n z5 jaar gclcdcn was dc gcrli<lcltkle
Nederlandse k¡antenlczer aarclig o¡r clc hoclgtu
van de gebeurtenissen in lìelgië err waarsclr ijn I lJk
gold dat ook vanuit de andere richting, Dat. is ¿l

De Schepper hoezeer de scherpe scheiding tussen
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden vanaf de

tr isl irrhc l{cpuhl iukl
llecl gcpasl rnnclt l)t'St:hcpptrrzijn bock, tlaI
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imlncrs prccics lwee ectlwcn na heI bcgin van
het'Verenigd l(oninkrifk' (een anach¡onistische
benaming) verschijnt, af met een epiloog over
de periode 18r5-r83o, Met enige spijt vertelt hii
ôver het betrekkeliik snel uiteengaan van noord

lang niet meer zo:we lezen sowieso minder in clc,
krant en het is zelfs zo geregeld dat we nict naur
elkaars commerciële televisiezenders kunncn

Tachtigjarige Oorlog vooral een construct is van
historici in later tijd. Ondanks de scheiding die

kijken. Vroeger maakten we nog grappelt nleI

door het oorlogsgeweld werd veroorzaakt, bleven

despoot' niet meer helemaal van zijn tijd, maar de
enige echte saboteurvan deze mooie onderneming

'Nederlanders' (in Noord en Zuid dus) ervan

was, aldus De Schepper, toch wel de katholieke

uitgaan dat zij tot hetzelfde land behoorden.

geestelijkheid. Soms scherpt De Schepper zijn
betoog zodanig aan dat hij niet overtuigt maar
twijfels oproept bij de lezer, Was omstreeks r8r5
in Zuid-Nederland (België) echt biina negentig
procent van de bevolking ongeletterd (p. ro9! En
was het Noorden toen echt zoveel rijker dan het
Zuiden (p. uz)? Op de laatste pagina's haalt De

elkaar, nu niet meer, we zouden niet weten

hor..

of waarover, Ooit was er een echte grens, rnaar dìc

Het derde hoofdstuk,'Identiteitenbesef,,
vertrekt vanuit het door de Bourgondische hertogen en later de Habsburgse vorsten bevorderde

maakte Nede¡landers en Belgen juist aantrekkelijk
voor elkaar, Met gevaar voor eigen leven (nou ja)
smoklcelden wij of onze (groot)ouders boter naar

'saamhorigheidsgevoel', dat wil zeggen het besef
(en de instemming daarmee) te behoren tot een
gemenebest. Dit gevoel werd van hogerhand
doorgegeven en gevoed. Hiertoe beschikten de
landsheren over velerlei middelen. De Schepper
noemt onder meer heraldiek, iconografie, historische kronieken en Blijde Intreden. Daarbij zou

het zuiden en chocolade naar het noorden, Vecl
Brabanders voelden zich beter op hun gemak blj
Vlamingen dan bij Hollanders met hun harde G,
Die Brabantse

affiniteit

is

niet slechts iets van

clc

laatste generaties: al lang voordat beide Ianden
een apart koninkrijk gingen vormen, was er een
kloof tussen onder en boven de Moerdijk, wat alles
te maken had met taal,

middeleeuwen waren Holland, Vlaanderen en
Brabant op economisch en cultureel gebied hechl.
met elkaar verbonden en het drukke (handels)

verkeer liet zich niet weerhouden door brede
rivieren, integendeel zelfs.
Hugo de Schepper, emeritus-hoogleraarvan cle
Radboud Universiteit Nijmegen, wijst ons erop claI
benamingen als'Belgisch','Vlaams,,,Nederlancls',
enzovoort, in de loop de¡ eeuwen steeds naar iets
anders verwezen. Dat zal de meeste historici en
historisch geïnteresseerden wel belcend zijn, maar
de informatie die hij in het voorliggende boel< bicclt
hij dat adstrueert, verrijlcot ons
geschiedbeeld van de Nederlanden, of- . zoals l)c
Schepper de regio zeìf benocmt - van Nourcl- en
Zuid-Nederland. Daarnaast bocit hij cle lc¿cr nt0t
bijzondere tcrrncn zoals'dcfragrnent.rtitr y¡¡,¡,,
en de wijze waarop

macht' (p.
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koning Willem I was als 'verlicht

Schepper nog gezaghebbende politici en scribenten aan die constateren dat de overhaaste splitsing
van Nederland en België een vergissing is geweest,

ik zeker nog willen noemen

Charles Caspars

de generale processies naar aanleiding van een gebeurtenis in de

met,natuurlijke barrières,

(rivieren) envooral met godsdienst. Maar ook die
kloof moeten we kunnenrelativeren: al in de latc

en zuid. Zeker,

familie van de landsheer, die vaak getijktijdig
werden gehouden in de Nederlandse steden. Maar
dan, grotendeels als onderdeel oftoch als gevolg

van de Tachtigjarige Oorlog, zien we de ,kleinNederlandse zelfbeelden' groeien. Het katholieke
Zuiden en het calvinistische Noorden kwamen

in

de loop van de zeventiende eeuw tegenover

elkaar te staan, ieder uiteraard met een eigen interpretatie van het verleden. Dankzij De Scheppers
presentatie van het verleden weten we nu waarom

Vlamingen

a

priori een zekere antipathie koes-

teren jegens Nederlanders ('Hollanders') en niet
jegens andere buitenlanders, Ten tijde van de

Contrareformatie werden de Belgen geïndoctrineerd door de katholieke geestelijkheid die steeds
opnieuw verkondigde dat Hollanders'ketters' en

'afvalligcn'warcn, Zo grondig deden de paters
en pâ,s[ool's lrurr wcrk t]at her'bijgevolg gcen
vcrW0ndetln[ lhocftl le brrrcn dar het woord
"

l"{ollantlct"'ln,hut $punn ue Nr,rlc rl ¡ rtrl ctì l.ltc I
h krt'r,g,(p, ¡ r).
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