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Belgium dat is Nederlandt 
Identiteiten en identiteitenbesef in de Lage Landen, 1200 – 1800 

 

 door Hugo de Schepper 

 Prof. Em. Dr. Hugo de Schepper werd geboren te Aalst (O.Vl.), 1934; 

 Leraar M.O. te Sint Niklaas Waas, 1956-1961;  

 NFWO-onderzoekmedewerker aan de KULeuven, 1961-1963;  

 archivaris-paleograaf aan het Algemeen Rijksarchief Brussel, 1964-1975; 

 hoofddocent, 1976-1978, 

 gewoon hoogleraar aan de Rechtenfaculteit van de UvAmsterdam, 1979-1984; 

 gewoon hoogleraar aan de Letterenfaculteit van de KUNijmegen, 1985-2000; 

 emeritus hoogleraar sinds 2001; 

 redactielid en mede-auteur Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Haarlem, 1976-1983, 1988; 

 redactielid Hollandse Historische Reeks, 1983-1996; 

 laureaat van de Kon. Academie voor Wetenschappen van België (1973); 

 miembro de honor van het Instituto La Corte en Europa der Universidad Autónoma Madrid (2007); 

 stichtend bestuurslid (2001-2007) en erelid Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiede-

nis (2010). 

Volgens De Schepper hebben we ten onrechte 

altijd aangenomen dat de Moerdijk de natuurlij-

ke grens is tussen de noordelijke en zuidelijke 

Nederlanden. Het hele rivierengebied was in de 

15de en 16de eeuw centrum van de handel naar 

alle windstreken. Brabant, Holland en Vlaande-

ren was een verstedelijkt gebied met grote eco-

nomische expansie. Als er al een scheiding was 

dan lag die tussen oost en west, bij Utrecht on-

geveer. 

[...] 

Vlaanderen, Nederland, de Lage landen, alle 

aanduidingen werden gebruikt voor het hele 

gebied. De Fransen verspreiden na hun inval in 

1792 affiches, zeg maar strooibiljetten. 

„Proclamation aux Belges”, stond er boven. In 

een vertaling: Proclamatie aen de Nederlanders. 

Heel gangbaar voor die tijd.  

In zestiende-eeuwse volksliederen wordt de 

natie vaak als maagd voorgesteld en dan staat er 

ineens:  

Verheucht u Belgica, Nederlantsche Vrouwe. En wat 

te denken van O Nederlant, ghy zijt belaen, Doodt 

ende Leven voor u staen! of het veel bekendere 

Nederlant let op u saeck. Allemaal liederen die 

door Brabantse, Vlaamse en Zeeuwse Geuzen 

uit volle borst werden meegezongen. 

Eerst is er een werkelijkheid, hoe eenvoudig 

ook, en vervolgens krijgt zij één of meer eigen-

namen. Mensen zijn zich op een bepaalde, mo-

gelijk om een of andere reden aantrekkelijke 

plek gaan vestigen – niet noodzakelijk tegelij-

kertijd. Op den duur hebben zij er een belang 

in gezien de nederzetting bestuurlijk vorm te 

geven. Op zoek naar een identiteit neemt de 

georganiseerde realiteit te zijner tijd een eigen-

naam aan. En de gemeenschap en de individu-

en die ertoe behoren, kunnen daarmee perma-

nent uitpakken als bevestiging van het groeps-

belang. 

[...] 

Collectieve identiteiten worden niet altijd even 

intens ervaren; hun betekenissen verschuiven  

allengs. Omdat de identiteitservaringen van de 

variërende hevigheid der ontmoetingen met 

de„buitenwereld” afhankelijk zijn, waren en  

blijven zij aan ontwikkelingen onderhevig en 

wisselen zij bij individuen en bij groepen. Op 

lange termijn zullen identiteiten en identiteits-

besef vrijwel altijd in ontwikkeling blijven.  

Benamingen zoals „Belgisch”,  „Hollands”, 

„Nederlands” „Vlaams”, „Waals”, „Fries” en 

andere hebben thans een geheel of gedeeltelijk 

andere betekenis en inhoud gekregen dan die 

welke ze eeuwen geleden hadden. Anders dan 

velen thans denken of willen laten geloven, is 

daarin geen vaststaande tot nu doorlopende 

continuïteit. 

Uit het voorwoord van Lidy Nicolasen (deVolkskrant) 

Uit de inleiding van Hugo de Schepper 

Over de auteur 
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