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Hertog Janlezing 2022 

Na twee jaar uitstel, is het bestuur van de Stichting 

Vrienden van Brabantse Landgoederen zeer verheugd 

dat historica Barones Els Witte, emeritus hoogleraar 

aan de Vrije Universiteit Brussel, dit jaar alsnog de 

Hertog Janlezing zal verzorgen met de titel “Het 

verloren Koninkrijk”, naar het gelijknamige boek van 

haar hand over het harde verzet van de Belgische 

orangisten tegen de revolutie in de periode 1828-

1850.                                                                                            foto: Barones Els Witte 

 

Door de Belgische Revolutie van 1830 viel het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden uiteen in 

twee delen, waardoor ook Brabant over twee landen werd verdeeld. Maar in het nieuwe 

Koninkrijk België bleven duizenden mensen, ook afkomstig uit de Franstalige elites van het hele 

land, hun aanhankelijkheid aan de verdreven Oranjedynastie cultiveren; sommigen tot aan de 

publieke verzoening van Willem II met Leopold I 

in het Europese revolutiejaar 1848.  

Tot aan de vooravond van de revolutie in 1830 

beschikte Willem I in België niet alleen over het 

zorgvuldig gecultiveerde beeld van ‘vaderlijke 

vorst’, maar vooral over een trouwe 

bestuurselite van ministers, ambtenaren en 

magistraten. Daarnaast kon hij rekenen op het 

officierenkorps, de vrijmetselarij en de 

intelligentia, en op de ondernemers die 

profiteerden van de ruime markt die het 

Verenigd Koninkrijk met zijn koloniën bood. 

Els Witte beschrijft de rol van het orangisme in 

de verschillende pogingen tot staatsgreep en in 

de Tiendaagse Veldtocht, waarop telkens 

repressies volgden. Verder beschrijft zij de 

complexe organisatie van de beweging vanuit 

Den Haag die in het teken stond van de  
foto: het portret van Koning Willem I dat zich nog steeds in het stadhuis van Brussel bevindt 



 

 

volhardingspolitiek van Willem I die veel geld bleef uittrekken om zijn aanhangers en hun pers 

actief te houden. De heterogene oppositiebeweging kon in haar verzet tegen het Koninkrijk 

België steunen op een aantal gemeenteraden, met die van Gent als de meest opvallende. De 

beweging creëerde een eigen politiek-cultureel milieu, dat wel afbrokkelde naarmate de kansen 

op herstel verkleinden, maar dan nog vasthield aan een weemoedige cultus van het verloren 

koninkrijk en vooral van de patriarchale vorst. 

 

Deze zevende Hertog Janlezing wordt gehouden op woensdag 20 

april a.s., in de voormalige Koloniën van Weldadigheid te 

Merksplas, nabij Hoogstraten (België). Een bijzondere historische 

locatie. Landlopers zijn er niet meer in de Kolonie, maar hun 

verhaal is nog steeds te zien. Merksplas-Kolonie is nu een 

belangrijke erfgoedsite met beschermde monumenten in een 

beschermd landschap. U kunt overdag ook het Bezoekerscentrum 

Kolonie 5-7 in de voormalige varkensstal van de Grote Hoeve 

bezoeken. Voor meer informatie: 

https://www.kolonienvanweldadigheid.eu/bezoek/merksplas-

kolonie 

 

Wanneer u deze bijzonder interessante lezing wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden door een 

email te sturen naar info@brabantselandgoederen.eu. U ontvangt bij uw aanmeldings-

bevestiging de routebeschrijving naar de Koloniën van Weldadigheid.  

Op woensdag 20 april staat vanaf 19.30 uur de koffie voor u klaar. Aanvang lezing is om 20.00 

uur. Voor Vrienden en vrijwilligers van de aangesloten landgoederen is de toegang tot de lezing 

gratis. Andere belangstellenden betalen € 7,50 (inclusief consumpties). 

Tip: u kunt vooraf op de locatie nog een hapje eten in de brasserie van Colonie 7 (zie ook: 

www.colonie7.be) 

 

We zien u graag op woensdag 20 april a.s. !! 
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